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I. Wprowadzenie do programu 

W skład Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II                              

w Radomiu wchodzą: oddziały przedszkolne  (rocznego przygotowania przedszkolnego) 

oraz klasy I-VIII. 

Gło wnym zadaniem szkoły jest wychowanie ku wartos ciom, dlatego program 

obejmuje  tres ci mające na celu wzmacnianie wartos ci, kto rymi warto kierowac  się                     

w codziennym z yciu oraz pracę wychowawczo – profilaktyczną nad całos cią osobowos ci 

ucznia z uwzględnieniem kształtowania sfery emocjonalnej, fizycznej, intelektualnej,  

społecznej i duchowej (model profilaktyki zintegrowanej). Zmierza do wyposaz enia 

ucznia w wiedzę i umiejętnos ci, kto re są niezbędne w budowaniu dojrzałej osobowos ci                    

i systemu wartos ci oraz sprzyjają włas ciwemu stosowaniu norm społecznych.  Program 

ma pomo c uczniom zrozumiec  problemy i sytuacje, z kto rymi będą sobie radzili, a takz e 

odkryc  i rozwinąc  ich moz liwos ci i uzdolnienia.  Realizacja programu zmierza                                     

do wykształcenia postaw sprzyjających bezpieczen stwu, zdrowemu stylowi z ycia, 

włas ciwej komunikacji i budowaniu relacji międzyludzkich. Przygotowuje ucznia do z ycia 

społecznego  i zawodowego oraz odpowiedzialnego korzystania z wolnos ci. Ma on takz e 

na celu przeciwdziałanie pojawianiu się u ucznio w zachowan  ryzykownych związanych                

z uz ywaniem s rodko w psychoaktywnych, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji 

dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego. 

Realizatorami i odbiorcami programu są: 

➢ uczniowie, 

➢ rodzice, 

➢ nauczyciele, wychowawcy, 

➢ pedagog i psycholog szkolny, 

➢ inni pracownicy szkoły. 

Program obowiązuje w roku szkolnym 2021/2022. W tym czasie w miarę potrzeb 

będzie on odpowiednio modyfikowany i dostosowywany do biez ącej sytuacji 

wychowawczej w szkole i indywidualnych potrzeb zespoło w klasowych. 
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II. Podstawa prawna 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U.   z 1997 r. Nr 

78, poz. 483 z po z n. zm.) 

2. Konwencja o prawach dziecka  przyjęta przez Zgromadzenie Ogo lne Narodo w 

Zjednoczonych   dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. 1991 nr 120 poz. 526 z po z n. zm.). 

3. Ustawa z dnia 7 wrzes nia 1991 r. o systemie os wiaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, 

z 2021 r. poz. 4, 1237). 

4. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo os wiatowe (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082                  

z po z n. zm.). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogo lnego dla szkoły podstawowej, w tym dla ucznio w                                                       

z niepełnosprawnos cią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogo lnego dla branz owej szkoły I stopnia, kształcenia ogo lnego                      

dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogo lnego                        

dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356 z po z n. zm.). 

6. Ustawa z dnia 26 paz dziernika 1982 r. o wychowaniu w trzez wos ci                                                    

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( t. j.  – Dz. U. z 2021 r.  poz. 1119). 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U. z 2020 r.      

poz. 2050). 

8. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 paz dziernika 1982 r.                  

t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 969). 

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

uz ywania tytoniu i wyrobo w tytoniowych ( t. j. Dz. U.  2021 r. poz. 276). 

10. Ustawa z dnia 11 wrzes nia 2015r. o zdrowiu publicznym (t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 

183). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r.                                        

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449). 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r.                                    

w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej                  

w publicznych przedszkolach, szkołach i placo wkach ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1280). 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.                               

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placo wkach (t. j. Dz. U. 2020 poz. 1280). 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i 

indywidualnego nauczania dzieci i młodziez y (Dz. U. 2017 r.  poz. 1616 z po z n. zm.) 

15. Rozporządzenie MEN z dnia  18 sierpnia 20215 r. w sprawie zakresu i form pro-

wadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
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wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdzia-

łania narkomanii (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1449). 

16. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

17. „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. 

18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowe z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2019 r. poz. 1575 z późn. zm.). 

19. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzona w Nowym Jorku 

dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169). 

20. Powszechna deklaracja praw człowieka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne 

ONZ rezolucją 217/III A w dniu 10 grudnia 1948 roku w Paryżu. 

21. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II                      

w Radomiu. 

22. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epi-

demii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psy-

chicznego – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród 

uczniów, rodziców i nauczycieli w kresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

Program został opracowany na podstawie analiz, badań przeprowadzonych wśród uczniów, 

rodziców i nauczycieli szkoły, wyników ewaluacji wewnętrznej, kierunków polityki 

oświatowej Rzeczpospolitej Polskiej, podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

 

 

III. Misja szkoły 

 

W naszej szkole staramy się byc  dla siebie przyjaz ni, wraz liwi na drugiego 

człowieka i jego potrzeby. Ciągle jeszcze uz ywamy sło w: proszę, dziękuję, przepraszam. 

Kaz dy z nas jest inny, ale jednakowo waz ny. Wspo lnie z rodzicami dbamy o pełny                             

i moz liwie wszechstronny rozwo j ucznia, przygotowując go do z ycia w poczuciu 

odpowiedzialnos ci za siebie i innych oraz dokonywania prawidłowych wyboro w. Chcemy, 

by uczen  wiedział co dobre, a co złe. By pamiętał, z e Polska jest naszą wspo lną Ojczyzną. 

Pokazujemy złoz onos c  s wiata, miejsce człowieka w s rodowisku przyrodniczym, 

społecznym i kulturowym. Rozwijamy i ukierunkowujemy ciekawos c  poznawczą.  

Kształcimy samodzielnos c  intelektualną, umoz liwiamy dokonywanie wyboro w 

edukacyjnych stosownie do indywidualnych potrzeb  i moz liwos ci, zgodnie z zasadami 

skutecznej integracji. 

about:blank
about:blank
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W biez ącym roku szkolnym waz nym priorytetem naszej szkoły jest takz e 

profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego ucznio w w trakcie                   

i po wygas nięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej ro wnowagi 

między przewartos ciowanym nauczaniem a niedowartos ciowanym wychowaniem, 

uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak 

wspierac  ucznio w po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego.). 

 

IV. Model absolwenta naszej szkoły 
 

Model absolwenta uwzględnia oczekiwania rodzico w i nauczycieli, ocenę potencjało w                              

i moz liwos ci rozwojowych ucznio w, analizę uwarunkowan  lokalnej społecznos ci, bilans 

zasobo w szkolnych. 

 

 

 

Sfera fizyczna: 

 

• ma ugruntowane nawyki higieniczne,  

• potrafi zadbac  o estetyczny i stosowny do sytuacji wygląd 

zewnętrzny, 

• szanuje swoje ciało, jest odpowiedzialny za własne 

zdrowie   i rozwo j fizyczny, 

• planuje w sposo b zro wnowaz ony swoją pracę                            i 

wypoczynek, 

• zdrowo się odz ywia i wykazuje systematyczną aktywnos c  

fizyczną, 

• ma s wiadomos c  szkodliwos ci substancji i zachowan  

uzalez niających, 

• ma ukształtowane mechanizmy chroniące przed 

podejmowaniem zachowan  ryzykownych, 

• rozumie naturę stresu, potrafi sobie z nim radzic                           

w sposo b konstruktywny, 

• przestrzega zasad bezpieczen stwa i higieny z ycia, a takz e 

ochrony przed chorobami zakaz nymi (np. COVID-19) 

 

Sfera emocjonalna: 

 

• potrafi rozpoznawac  i nazywac  emocje swoje i innych, 

• rozumie swoje emocje i potrafi wyraz ac  je w adekwatny 

sposo b, 

•  jest wraz liwy na potrzeby innych i szanuje ich uczucia 

• zna i stosuje mechanizmy samokontroli, kto re umoz liwiają 

radzenie sobie z trudnymi emocjami oraz kontrolę 

własnych impulso w, 
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• zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym                        

w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) 

oraz czynniki chroniące przed zagroz eniami 

wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i rez imu 

sanitarnego), 

• rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia 

psychicznego a podejmowaniem zachowan  ryzykownych i 

problemo w z tym związanych (np. stosowanie substancji 

psychoaktywnych, przemocy, uzalez nien  behawioralnych, 

• ma adekwatne poczucie własnej wartos ci. 

 

 

Sfera intelektualna: 

• swobodnie korzysta z ro z nych z ro deł wiedzy, 

• potrafi wyznaczac  cele i organizowac  proces ich realizacji, 

• jest two rczy, kreatywny i zdolny do sterowania własnym 

kształceniem, 

• potrafi wykorzystywac  zdobytą w szkole wiedzę                             

i umiejętnos ci w sytuacjach z ycia codziennego, 

• jest samodzielny, ma wewnętrzną motywację                           do 

własnego rozwoju, 

• podejmuje wyzwania i potrafi poradzic  sobie                                                 

z ewentualnymi niepowodzeniami, 

• posiada aspiracje i plany na przyszłos c  adekwatne                     

do swoich moz liwos ci, 

• jest ciekawy s wiata w ro z nych jego aspektach, otwarty                           

i odwaz ny w jego odkrywaniu, 

• posługuje się s wiadomie nowoczesnymi s rodkami 

informatycznymi. 

 

 

Sfera społeczna: 

 

• buduje i podtrzymuje pozytywne relacje z ludz mi, 

• zna i stosuje zasady komunikacji międzyludzkiej                              

i włas ciwego rozwiązywania konflikto w, 

• aktywnie uczestniczy w z yciu społecznym, 

• okazuje szacunek i tolerancję wobec innych, bez względu 

na ich wiek, płec , rasę, wyznanie, stan zdrowia, 

pochodzenie, status socjoekonomiczny i poglądy ,  

• jest s wiadomy pełnionych przez siebie ro l społecznych                           

i wynikających z nich praw i obowiązko w, 

• zna i stosuje zasady i normy powszechnie akceptowane                      

w społeczen stwie, 
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• jest odpowiedzialny za swoje działania, przewiduje 

konsekwencje swojego zachowania i bierze za nie 

odpowiedzialnos c  

• s wiadomie, krytycznie i selektywnie odbiera przekaz 

medialny 

• szanuje symbole narodowe i religijne wszystkich wyznan , 

• godnie reprezentuje swoją rodzinę, szkołę, region, kraj 

 

Sfera duchowa: 

 

• ma ukształtowany akceptowany społecznie system 

wartos ci umoz liwiający funkcjonowanie w z yciu 

codziennym uwzględniający m. in. szacunek, uczciwos c , 

szczeros c , tolerancję, patriotyzm, wspo lnotę, wiarę, 

odpowiedzialnos c , pracę, rodzinę, 

• zna tradycję własnej rodziny, szkoły, regionu, kraju, 

• umiejętnie i z dystansem podchodzi do informacji 

płynących ze s wiata zewnętrznego i ze s rodko w 

masowego przekazu 

 

V.  Uczestnicy programu wychowawczo–profilaktycznego szkoły 
 

Za wszechstronny rozwój osobowości ucznia współodpowiedzialni są wszyscy 

uczestnicy programu: 

 

Rodzice: 

• biorą udział w tworzeniu programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły, 

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach działaniach i zapewniają mu 

poczucie bezpieczeństwa 

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi                                      

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad 

bezpiecznym korzystaniem z Internetu), 

• służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą. 

Wychowawcy klas: 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie. 
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Nauczyciele oraz specjaliści: 

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dy-

daktycznych i opiekuńczo-wychowawczych, 

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu                                      

w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych, 

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpo-

znane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami                        

w nauce oraz o przejawianych zdolnościach, 

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania, 

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań, 

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

wszystkich uczniów, 

• wspólnie z psychologiem, pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wycho-

wawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specy-

ficznych potrzeb ucznia, 

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 

kompetencją i postawą, 

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profi-

laktycznego szkoły, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach za-

grożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi ne-

gatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

• przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obo-

wiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związa-

nych z epidemią COVID-19. 

 

Psycholog i pedagog szkolny: 

• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indy-

widualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycz-

nych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań                     

i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności                      

w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjono-

wanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, 

• diagnozują sytuację wychowawczą w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych, stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczest-

nictwo ucznia w życiu szkoły, 

• udzielają uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowied-

nich do rozpoznanych potrzeb, 
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• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży, 

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowa-

nia oraz inicjują różne form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów, 

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzyso-

wych, 

• udzielają pomocy rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywi-

dualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, 

• wspierają nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, któ-

rym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan sil-

nego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psy-

chiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów 

po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”),  

• aktywnie włączają się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego 

wsparcia uczniów i rodziców, służą doradztwem dla nauczycieli, wspierają ich                  

w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspiera-

jących, integracyjnych, profilaktycznych. 

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

• przestrzegają regulaminu szkoły, 

• współorganizują imprezy i akcje szkolne, 

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności 

szkolnej, 

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, 

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności, 

• prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko. 

 

Środowisko lokalne: 

• wspiera działania wychowawczo-profilaktyczne; są to m.in.: 

✓ Poradnie Psychologiczno-Pedagogiczne, 

✓ Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Radomiu, 

✓ Policja, Straż Miejska, 

✓ Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Radomiu, 

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

✓ Ośrodek Interwencji Kryzysowej, 

✓ Ośrodek KARAN, 

✓ Stowarzyszenie „ARKA” 

✓ Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Radomiu, 
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✓ Urząd Miejski – Wydział Edukacji, 

✓ inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji w/w programu 

(poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje wspierające działa-

nia ekologiczne i promujące zdrowy styl życia). 

 

VI. Założenia i cele programowe  

Działalność wychowawcza 

Działalnos c  wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działan   z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju w sferze: 

• fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy                               

i umiejętnos ci pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu z ycia                                                  

i podejmowanie zachowan  prozdrowotnych, w tym  w zakresie przeciwdziałania 

rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

• psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie ro wnowagi i harmonii psychicznej, 

postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie s rodowiska 

sprzyjającego rozwojowi ucznio w, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

poszerzanie kompetencji i s wiadomos ci znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej 

oso b z najbliz szego otoczenia ucznio w (rodzico w, nauczycieli i wychowawco w, 

specjalisto w w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ro wies niko w), 

• społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartos ci w z yciu 

społecznym, opartej na umiejętnos ci samodzielnej analizy wzoro w i norm 

społecznych oraz dokonywania wyboro w, kreowanie postaw pro społecznych          

w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19), 

• duchowej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartos ci, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, 

rozwijanie poczucia odpowiedzialnos ci społecznej w sytuacjach kryzysowych 

zagraz ających całemu społeczen stwu (np.: rozprzestrzenianie się epidemii COVID-

19). 

Działalność wychowawcza w naszej szkole obejmuje w szczego lnos ci: 

• wspo łdziałanie całej społecznos ci szkoły na rzecz kształtowania u ucznio w wiedzy, 

umiejętnos ci i postaw okres lonych w sylwetce absolwenta, 

• kształtowanie hierarchii systemu wartos ci, w kto rym zdrowie i odpowiedzialnos c  

za własny rozwo j nalez ą do jednych z najwaz niejszych wartos ci w z yciu, a decyzje 

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialnos ci za siebie i innych, 
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• budowania spo jnego (wraz z rodzicami) systemu wartos ci oraz kształtowania 

postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu z ycia oraz zachowan  

proekologicznych, 

• wzmocnienie ws ro d ucznio w i wychowanko w więzi ze szkołą, 

• budowanie atmosfery wzajemnego szacunku, tolerancji i z yczliwos ci, 

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawco w oraz 

rodzico w lub opiekuno w, 

• kształtowanie u ucznio w postaw prospołecznych, w tym poprzez moz liwos c  

udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu 

uczestnictwu ucznio w w z yciu społecznym, 

• przygotowanie ucznio w do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 

i s wiatowej, 

• wykształcenie u ucznio w, nauczycieli i rodzico w postrzegania sytuacji 

kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynies c  trwałe wartos ci, np. 

umiejętnos c  zapobiegania bezradnos ci będącej początkiem pogorszenia kondycji 

psychicznej człowieka i jej negatywnych skutko w (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierac  ucznio w po roku epidemii? Wyzwania                   

i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

Działalność edukacyjna 

Działalnos c  edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy 

i umiejętnos ci u ucznio w i wychowanko w, ich rodzico w lub opiekuno w, nauczycieli                                

i wychowawco w z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu z ycia. 

Działalnos c  edukacyjna obejmuje w szczego lnos ci: 

• poszerzenie wiedzy rodzico w lub opiekuno w, nauczycieli i wychowawco w na 

temat prawidłowos ci rozwoju i zaburzen  zdrowia psychicznego dzieci i młodziez y, 

rozpoznawania wczesnych objawo w uz ywania s rodko w odurzających, substancji 

psychotropowych, s rodko w zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,                   

a takz e suplemento w diet i leko w w celach innych niz  medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach, 

• rozwijanie i wzmacnianie umiejętnos ci psychologicznych i społecznych ucznio w, 

• wzmocnienie kompetencji nauczycieli, wychowawco w, rodzico w w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomo w depresji u dzieci                                 

i starszej młodziez y, 
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• poszerzanie wiedzy ucznio w, nauczycieli, rodzico w na temat wpływu sytuacji 

kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie kaz dego 

człowieka oraz moz liwos ci uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

• kształtowanie krytycznego mys lenia i wspomaganie ucznio w w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagraz ających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu z yciu, 

• poszerzanie wiedzy ucznio w na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19, 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawco w w zakresie profilaktyki 

uz ywania s rodko w odurzających, substancji psychotropowych, s rodko w 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzen  

zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

Działalność informacyjna 

Działalnos c  informacyjna w naszej szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz moz liwos ci psychofizycznych odbiorco w,                    

na temat zagroz en  i rozwiązywania problemo w związanych z uz ywaniem s rodko w 

odurzających, substancji psychotropowych, s rodko w zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie                            

w z yciu. 

Działalnos c  informacyjna obejmuje w szczego lnos ci: 

• dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobo w prowadzenia działan  

wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem uz ywaniu 

s rodko w odurzających, substancji psychotropowych, s rodko w zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych i innych zagroz en  cywilizacyjnych, a takz e 

działan  podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutko w 

przedłuz ającej się epidemii, 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla ucznio w  i ich 

rodzico w lub opiekuno w w przypadku uz ywania s rodko w odurzających, substancji 

psychotropowych, s rodko w zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla ucznio w                                         

i wychowanko w, ich rodzico w lub opiekuno w w przypadku obniz onej kondycji 

psychicznej, depresji, innych problemo w psychologicznych i psychiatrycznych, 

• przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom 

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepiso w ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 
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Działalność profilaktyczna 

Działalnos c  profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działan  z zakresu                                 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalnos c  profilaktyczna dotyczy: 

• wspierania wszystkich ucznio w w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu z ycia 

oraz podejmowanie działan , kto rych celem jest ograniczanie zachowan  

ryzykownych niezalez nie od poziomu ryzyka uz ywania przez nich s rodko w 

odurzających, substancji psychotropowych, s rodko w zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

• wspierania ucznio w, u kto rych rozpoznano wczesne objawy uz ywania s rodko w 

odurzających, substancji psychotropowych, s rodko w zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowan  ryzykownych, 

kto re nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 

leczenia, 

• wspierania ucznio w, u kto rych rozpoznano objawy depresji lub obniz enia kondycji 

psychicznej, a takz e prowadzenie działan  profilaktycznych wobec wszystkich 

ucznio w szkoły. 

Działalnos c  profilaktyczna obejmuje w szczego lnos ci: 

• realizowanie ws ro d ucznio w oraz ich rodzico w lub opiekuno w programo w 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celo w profilaktycznych, 

• kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych uz ywaniu s rodko w odurzających, 

substancji psychotropowych, s rodko w zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez ucznio w, a takz e norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowan  ryzykownych, 

• poszerzenie kompetencji oso b oddziałujących na ucznio w (nauczycieli, rodzico w, 

wychowawco w, specjalisto w) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawo w 

depresji, 

• doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawco w w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez ucznio w                                        

i wychowanko w zachowan  ryzykownych, 

VII. Diagnoza sytuacji wychowawczej w szkole 

W celu zdiagnozowania aktualnej sytuacji wychowawczej w szkole w roku 

szkolnym 2020/2021 zostały przeprowadzone następujące diagnozy: 
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1. Diagnoza gło wnych problemo w wychowawczych w szkole. 

2. Diagnoza relacji kolez en skich w wybranych zespołach klasowych. 

3. Diagnoza bezpieczen stwa  oraz samopoczucia na  podstawie ankiety (Forms) 

przeprowadzonej w miesiącu marcu 2021r. ws ro d 240 ucznio w klas 4 - 8 PSP                   

Nr 14 Integracyjnej im. Jana Pawła II w Radomiu.  

4. Ponadto w marcu i maju 2021 r. została przeprowadzona ewaluacja wewnętrzna  

w formie badania ankietowego (uczniowie i nauczyciele), kto rej wyniki posłuz yły 

do wprowadzenia modyfikacji programu na rok szkolny 2021/2022 w PSP Nr 14 

Integracyjnej w Radomiu, a takz e ustalały w jakim stopniu program profilaktyczno 

– wychowawczy sprawdził się w praktyce oraz czy zaistniały warunki dla 

tworzenia szkoły uczącej postaw patriotycznych, obywatelskich, kreatywnos ci                     

i wspierającej wartos ci, a takz e zapewniającej wsparcie uczniom oraz ich 

rodzicom.  

. 

Na postawie przeprowadzonych badan  okres lono czynniki chroniące i czynniki 

ryzyka oraz gło wne problemy wychowawcze w szkole: 

 

Czynniki chroniące: 

1. W ocenie ucznio w, rodzico w i nauczycieli  szkoła jest bezpieczna  i zauwaz a pro-

blemy ucznio w. 

2.  W  ocenie rodzico w i nauczycieli szkoła udziela w miarę potrzeb i moz liwos ci 

pomocy  w rozwiązywaniu trudnos ci wychowawczych lub wspiera w wychowa-

niu dzieci.  

3. W ocenie ucznio w, mają oni w większos ci wsparcie w rodzinie oraz  wiedzą                    

do kogo mogą się zwro cic  w szkole o pomoc w przypadku pojawienia się kłopo-

to w lub trudnos ci. 

4. W ocenie ucznio w szkoła uczy postaw patriotycznych, obywatelskich, bycia 

członkiem rodziny  przywiązania do korzeni (regionu), zdrowego stylu z ycia,  

przeciwdziałania agresji, zapobiegania zagroz eniom i uzalez nieniom.  

5. W ocenie nauczycieli i rodzico w najwaz niejszymi zadaniami szkoły w obszarze 

profilaktyki i wychowania są: zapewnienie bezpieczen stwa w szkole i na zajęciach 

pozalekcyjnych, imprezach szkolnych, wycieczkach; kształtowanie dojrzałego i od-

powiedzialnego postępowania mojego dziecka; promowanie zdrowego stylu z ycia 

i us wiadamianie zagroz en  ze strony uzalez nien ; wspomaganie indywidualnego 

rozwoju ucznia w zalez nos ci od jego potrzeb i moz liwos ci;  wspieranie rozwoju 

intelektualnego, przygotowanie do odbioru do br kultury i sztuki. 

6. Według nauczycieli i rodzico w realizowany w szkole  program wychowawczo-pro-

filaktyczny jest zgodny z powszechnie uznawanymi wartos ciami i normami za-

chowania. 

7. Nauczyciele realizują zadania programu wychowawczo – profilaktycznego                     

w swojej pracy.  
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8. Uczniowie rozmawiają o wartos ciach z rodzicami, nauczycielami, rodzen stwem 

lub  z kolegą/ kolez anką. 

9. Szkoła organizuje prelekcje, zajęcia, akcje na temat zagroz en  i szkodliwos ci uz y-

wek,  w kto rych uczestniczą uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

10.  W ocenie rodzico w  i samych ucznio w s wiadomos c  zagroz en  wynikających                       

z uzalez nien  jest na wysokim poziomie. 

Czynniki ryzyka: 

Z przeprowadzonych diagnoz wynika, z e do czynniko w ryzyka ws ro d naszych ucznio w 

nalez ą: 

1. Nie wszyscy uczniowie wykazują zaufanie do nauczycieli  w stopniu, kto ry 

pozwoliłby o proszenie ich o pomoc.  

2. Brak znajomos ci (przez częs c  rodzico w) tres ci Programu wychowawczo-

profilkatycznego, a co za tym idzie wiedzy co do realizowanych tres ci. 

3. Braki w zakresie prawidłowego rozumienia asertywnos ci i wykorzystywania jej           

w codziennych sytuacjach społecznych, 

4. Szkoła jest bezpiecznym miejscem, ale zdarzają się ws ro d ucznio w akty przemocy 

psychicznej (wys miewanie) i fizycznej, a takz e wykluczanie i izolowanie z grupy,                   

a podczas nauki zdalnej cyberprzemocy, 

5. Czas pandemii negatywnie wpłynął na kondycję psychiczną  ucznio w, co moz e 

wiązac  się z trudnos ciami w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Główne problemy wychowawcze dostrzegane w szkole przez uczniów, rodziców                    

i nauczycieli: 

1. Problem nasilonych konfliktów i niewłaściwych sposobów ich rozwiązywania 

(przez przemoc fizyczną, psychiczną i cyberprzemoc). 

2. Brak tolerancji  wobec osób, które się w jakiś sposób wyróżniają.  

3. Zagrożenie związane z używkami – głównie z papierosami, e-papierosami, napo-

jami energetycznymi. 

4. Problemy z podejmowaniem zachowań ryzykownych (korzystanie z Internetu, 

portali społecznościowych). 

 

Rekomendacje: 

1. Szerzej i celowo informowac  o działaniach  profilaktycznych prowadzonych wobec 

ucznio w rodzico w w celu wzmocnienia przekazu   i skuteczniejszego wspo łdziała-

nia rodzico w ze szkołą. 
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2. Prowadzic  nadal ro z ne formy profilaktyki, szczego lnie takie, kto re oparte są na 

wielozmysłowym przekazie, z wykorzystaniem s rodko w audiowizualnych oraz po-

przez kontakt z ludz mi mających dos wiadczenie w dobrym kontakcie z młodziez ą. 

3. Zadbac  o wszechstronną wspo łpracę z rodzicami w przypadku ucznio w, kto rzy nie 

radzą sobie z relacjami ro wies niczymi, a przez to nie czują się bezpiecznie. 

4. Wzmocnic  działania profilaktyczne w klasach, ro wniez  we wspo łpracy z zespołem 

psychologiczno-pedgogicznym. 

5. Działania  wychowawcze i profilaktyczne nalez y oprzec  na ogo lnie przyjętych war-

tos ciach wzmacniających empatię, poczucie wspo łodpowiedzialnos ci za innych. 

6. Prowadzic  działania dotyczące kształtowania pasji i zainteresowan  jako alterna-

tywę dla zachowan  ryzykownych i uzalez nien . 

7. Inicjowac  działania wzmacniające więzi ro wies nicze, i rodzinne poprzez projekty, 

konkursy i pozaszkolne formy spędzania czasu. 

8. Stwarzac  atmosferę poczucia bezpieczen stwa i szacunku u ucznio w  i rodzico w                    

w celu zachęcenia do szukania pomocy dla siebie i ro wies niko w u wychowawco w, 

nauczycieli i specjalisto w. 

9. Udzielac  indywidualnego wsparcia uczniom i rodzicom w przypadkach zgłoszenia 

takiej potrzeby, lub zauwaz enia niepokojących zachowan , czy problemo w. 

10. Na biez ąco monitorowac  stan psychiczny ucznio w, poprzez częste rozmowy                              

z nimi na temat uczuc , emocji oraz problemo w wieku dojrzewania.  

11. Uwraz liwic  i przypominac  nauczycielom uczącym o  moz liwos ci odczuwania przez 

ucznio w skrajnie ro z nych emocji, spowodowanych okresem dojrzewania oraz 

obecną sytuacją pandemiczną. Izolacja społeczna negatywnie działa na ich rozwo j 

społeczny  i emocjonalny oraz  ich funkcjonowanie poznawcze. Zwiększenie  

wsparcia ze strony nauczycieli w procesie dydaktycznym w atmosferze z yczliwos ci 

i szacunku. 

 

VIII. Priorytety do pracy wychowawczo – profilaktycznej 

Z powyższych rekomendacji wyłaniają się następujące priorytety do pracy                             

wychowawczo – profilaktycznej na rok szkolny 2021/2022: 

 

1. Integracja zespołów klasowych i całej społeczności szkolnej: 

a) kształtowanie umiejętności interpersonalnych, 

b) wdrażanie do przestrzegania i akceptowania zasad i norm życia społecznego, 

c) doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, 
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d) wzmacnianie więzi emocjonalnej z grupą, 

e) kształtowanie szacunku i tolerancji dla własnej osoby i innych, 

f) rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie, 

g) wskazywanie na osoby, które mogą świadczyć pomoc i wsparcie w sytuacjach 

trudnych, 

h) angażowanie rodziców we wszelkiego rodzaju inicjatywy klasowe i szkolne, 

i) dbanie, aby rodzice znali dokumentację szkolną oraz posiadali wiedzę doty-

czącą zakresu udzielanej dzieciom pomocy., 

j) rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych 

zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii CO-

VID-19). 

 

2. Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów z zachowaniem                 

wzajemnego szacunku i tolerancji: 

a) kształtowanie umiejętności  radzenia sobie z emocjami, 

b) rozwijanie postawy asertywnej, 

c) przekazywanie wiedzy na temat zjawiska przemocy, agresji i konfliktów, 

d) rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie w sytuacji 

doświadczania przemocy, 

e) kształtowanie poczucia odpowiedzialności i umiejętności ponoszenia                       

konsekwencji za własne postępowanie, 

f) uczenie przyjmowania empatycznej i życzliwej postawy w stosunku do innych, 

g) doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw 

pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19). 

 

3. Profilaktyka zdrowotna, w tym uzależnień – nacisk na wzmacnianie czynni-

ków chroniących;  

a) rozwijanie postawy asertywnej, 

b) kształtowanie przyjaznego stosunku do środowiska przyrodniczego                              

z zachowaniem dbałości o własne zdrowie i bezpieczeństwo, 

c) uświadamianie zagrożeń związanych z różnego rodzaju uzależnieniami,  

d) wspieranie uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia                           

oraz w ograniczaniu zachowań ryzykownych, w tym związanych                                                     

z zażywaniem substancji psychoaktywnych, 

e) angażowanie uczniów w grupowe zajęcia pozalekcyjne, 

f) promowanie  zdrowego stylu życia w różnych aspektach, 

g) motywowanie do rozwijania zainteresowań, pasji i uzdolnień, 

h) wskazywanie wartości jako źródła postawy moralnej, zapobiegającej uzależnie-

niom, 
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i) ukierunkowanie na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań 

prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epi-

demii COVID-19. 

W/w priorytety stanowią podstawę planowanych i realizowanych działań wszystkich 

pracowników szkoły, a także organizacji działających na terenie szkoły.  

 

IX. Strategia wychowawczo – profilaktyczna:  

Obszar:  Zdrowie – edukacja zdrowotna 

1. Uczen  potrafi zadbac  o higienę swojego ciała oraz estetyczny i stosowny do sytuacji 

wygląd zewnętrzny. 

2. Uczen  zna i stosuje podstawowe zasady zdrowego stylu z ycia, w tym zdrowego 

odz ywiania, aktywnos ci fizycznej, ro wnowagi pomiędzy pracą a wypoczynkiem. 

3. Uczen  posiada wiedzę i umiejętnos ci dotyczące natury stresu i konstruktywnych 

sposobo w radzenia sobie z nim. 

4. Uczen  posiada s wiadomos c  swoich mocnych i słabych stron, aktywnie dąz y                    

do rozwijania swojej osobowos ci i budowania poczucia własnej wartos ci. 

5. Uczen  jest s wiadomy własnych emocji i posiada umiejętnos ci radzenia sobie                  

z nimi. 

6. Uczen  zna i stosuje się do zasad związanych z zapobieganiem                                                                  

i  rozprzestrzenianiem się choro b zakaz nych, w tym COVID 19. 

Obszar: Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1. Uczen  zna i stosuje w codziennym z yciu podstawowe zasady komunikacji                     

międzyludzkiej. 

2. Uczen  zachowuje się zgodnie z przyjętymi zasadami z ycia społecznego. 

3. Uczen  ma ukształtowane umiejętnos ci interpersonalne, w tym odpowiedzialnos c  

za innych, empatia, okazywanie pomocy, szacunku i tolerancji. 

4. Uczen  potrafi wspo łpracowac  w grupie. 

5. Uczen  potrafi inicjowac  i podtrzymywac  relacje z innymi ludz mi. 

6. Uczen  zna konstruktywne sposoby rozwiązywania konflikto w i stosuje                                  

w trudnych sytuacjach społecznych. 
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Obszar: Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

1. Uczen  buduje akceptowany społecznie system wartos ci i z yje zgodnie z nim. 

2. Uczen  jest samodzielny, przejawia wewnętrzną motywację do działania                                

na ro z nych polach. 

3. Uczen  aktywnie uczestniczy w z yciu klasy, szkoły i społecznos ci lokalnej. 

4. Uczen  przejawia zainteresowanie i szacunek dla kultury i dorobku narodowego. 

Aktywnie uczestniczy w ro z nego rodzaju wydarzeniach kulturalnych. 

5. Uczen  jest two rczy i kreatywny, podejmuje ro z nego rodzaju działania w sferze 

kultury. 

Obszar: Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

1. Uczen  zna i stosuje zasady bezpieczen stwa zaro wno w ro z nych sytuacjach                       

z yciowych, jak i w sytuacjach zagroz enia z ycia i zdrowia. 

2. Uczen  zna i stosuje zasady bezpiecznego (dla zdrowia fizycznego, psychicznego                    

i społecznego) korzystania z technologii informacyjno – komunikacyjnych. 

3. Uczen  jest s wiadomy szeroko rozumianych skutko w przemocy i unika                                     

stosowania jej wobec innych. 

4. Uczen  posiada wiedzę na temat s rodko w uzalez niających i zagroz en  z nimi                     

związanych. 

5. Uczen  wykazuje postawę asertywną w ro z nych sytuacjach ryzykownych                             

(w tym związanych z uz ywkami, przemocą, ryzykownymi zachowaniami                    

seksualnymi).  

Obszar: Wspieranie rozwoju ucznia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb            

i możliwości. 

1. Uczen  ma poczucie własnej wartos ci. 

2. Uczen , uwzględniając swoje indywidualne predyspozycje bierze udział                                      

w konkursach, zawodach sportowych, prezentuje swoje prace na forum szkoły 

wzmacniając swoje mocne strony. 

3. Uczen  korzysta z form pomocy dostosowanych do jego moz liwos ci i po-trzeb. 

4. Uczen  rozwija swoje pasje i zainteresowania na zajęciach pozalekcyjnych. 

5. Uczen  korzysta z pomocy doradcy zawodowego, zas  zagadnienia związane                                 

z doradztwem zawodowym będą uwzględnione w planach pracy wychowawco w 

klasowych. 
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Wyz ej wymienione cele realizowane są między innymi w następujących formach:  

❖ godziny z wychowawcą, 

❖ indywidualne rozmowy z wychowawcą, 

❖ spotkania z gos c mi spoza szkoły, 

❖ zajęcia profilaktyczne z pedagogiem/ psychologiem, 

❖ indywidualne rozmowy z pedagogiem/ psychologiem, 

❖ konkursy, 

❖ prezentacje multimedialne, 

❖ koncerty profilaktyczne, 

❖ filmy profilaktyczne, 

❖ imprezy szkolne (dyskoteki, wycieczki, imprezy klasowe, apele), 

❖ przedstawienia profilaktyczne, 

❖ zajęcia pozalekcyjne. 

 

Proponowane treści wychowawczo – profilaktyczne do realizacji w pracy 

wychowawcy: 

Obszar Zadania – oddziały przedszkolne  i klasy 1-3 

 

Zdrowie –edukacja 

zdrowotna 

Budowanie 

postawy 

prozdrowotnej                           

i zdrowego stylu 

z ycia 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałos ci o zdrowie własne                     

i innych, kształtowanie umiejętnos ci  kreowania s rodowiska 

sprzyjającego zdrowemu stylowi z ycia, 

• zapoznanie z zasadami, zdrowego racjonalnego odz ywiania się, 

higieny osobistej   i aktywnos ci fizycznej, 

• przygotowanie do podejmowania działan  mających na celu zdrowy 

styl z ycia w aspekcie fizycznym i psychicznym, 

• kształtowanie postawy odpowiedzialnos ci za własne zdrowie, 

• rozwijanie umiejętnos ci podejmowania działan  na rzecz ochrony 

przyrody w swoim s rodowisku, 

• kształtowanie umiejętnos ci analizy zjawisk przyrodniczych, 

rozumowania przyczynowo – skutkowego, 

• us wiadamianie wpływu przyrody nieoz ywionej na z ycie ludzi, 

zwierząt i ros lin, 
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• kształtowanie wytrwałos ci w działaniu i dąz eniu do celu, umiejętnos ci 

adekwatnego zachowania w sytuacjach zwycięstwa i poraz ki. 

• Kształtowanie u ucznio w s wiadomos ci korelacji pomiędzy stylem 

z ycia a zdrowiem, szczego lnie w okresie epidemii.  

• Nauka odpowiedzialnos ci za własne zdrowie i zdrowie innych oso b z 

naszego otoczenia. 

• Kształtowanie nawyko w higienicznych i przestrzegania procedur 

sanitarnych dotyczących przeciwdziałania epidemii SARS-CoV-19 

• Kształtowanie umiejętnos ci racjonalnego korzystania z urządzen  

mobilnych, w szczego lnos ci przejs cia szkoły na naukę zdalną 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw społecznych 

 

• kształtowanie podstawowych umiejętnos ci komunikacyjnych, 

• kształtowanie umiejętnos ci przestrzegania obowiązujących reguł, 

• kształtowanie umiejętnos ci nawiązywania i podtrzymywania relacji                                        

z ro wies nikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej wspo łpracy              

z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej, 

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania 

własnego    i innych ludzi, 

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi                 

z roli ucznia oraz członka szkolnej społecznos ci, rodziny i kraju, 

• rozwijanie empatii, umiejętnos ci podejmowania działan  mających na 

celu pomoc słabszym i potrzebującym,  rozwijanie umiejętnos ci 

rozwiązywania konflikto w   i sporo w, 

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie 

prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społecznos ci 

szkolnej, 

• eliminowanie napięc  psychicznych spowodowanych 

niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnos ciami w kontaktach                                    

z ro wies nikami, 

• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwiązywaniu problemo w 

wychowawczych i opiekun czych, 

• prawa dziecka i ucznia, 

Kultura – wartos ci, 

normy, wzory 

zachowan  

• kształtowanie umiejętnos ci włas ciwego komunikowania się                                   

w ro z nych sytuacjach społecznych, dbałos c  o język i kulturę 

wypowiadania się, 

• kształtowanie umiejętnos ci analizy prostych sytuacji 

wychowawczych, odro z niania dobra od zła, 

• kształtowanie gotowos ci do uczestnictwa w kulturze, poszanowania 

tradycji i kultury własnego narodu, a takz e poszanowania innych 

kultur i tradycji, okres lenie swojej przynalez nos ci kulturowej poprzez 

kontakt  z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją                                       
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w s rodowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie                           

w z yciu kulturalnym s rodowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego 

oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliz szą społecznos c , 

• kształtowanie wraz liwos ci estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami 

architektury i sztuk plastycznych nalez ących do polskiego                                               

i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu                     

z literaturą    i sztuką dla dzieci, 

• kształtowanie postaw wyraz ających szacunek dla ludzi, niezalez nie od 

religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działan  w celu zapobiegania dyskryminacji, 

• inspirowanie do podejmowania aktywnos ci i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działan  słuz ących kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia, 

• przygotowanie do radzenia sobie w sytuacjach codziennych 

wymagających umiejętnos ci praktycznych, budzenie szacunku dla 

pracy ludzi ro z nych zawodo w, 

• przygotowanie do podejmowania działan  mających na celu 

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowan , 

• wstępne kształtowanie postaw wyraz ających szacunek do symboli                       

i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą                              

i społecznos cią lokalną, 

• kształtowanie umiejętnos ci wyraz ania własnych emocji w ro z nych 

formach ekspresji, 

• kształtowanie poczucia własnej wartos ci dziecka, podtrzymywanie 

ciekawos ci poznawczej, rozwijanie kreatywnos ci                                                                 

i przedsiębiorczos ci oraz brania odpowiedzialnos ci za swoje decyzje                 

i działania, 

• kształtowanie s wiadomos ci odmiennos ci oso b niepełnosprawnych, 

innej narodowos ci, wyznania, tradycji kulturowej oraz innych praw, 

• rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich, wzmacnianie 

poczucia toz samos ci narodowej oraz więzi ze społecznos cią lokalną, 

• kształtowanie hierarchii wartos ci, wspieranie akcji charytatywnych, 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowan  

ryzykownych 

(problemowych) 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczen stwa w ro z nych 

sytuacjach z yciowych, kształtowanie włas ciwego zachowania się                       

w sytuacji zagroz enia z ycia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych, 

• kształtowanie umiejętnos ci wyszukiwania, porządkowania                                        

i wykorzystywania informacji z ro z nych z ro deł, korzystania                                      

z technologii informacyjno- komunikacyjnych, kształtowanie 

s wiadomos ci negatywnego wpływu pracy przy komputerze                                

na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczen stw wynikających 
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z anonimowos ci kontakto w, respektowanie ograniczen  dotyczących 

korzystania  z komputera, Internetu i multimedio w, 

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania                                                    

z narzędzi i urządzen  technicznych, bezpiecznego organizowania zajęc  

ruchowych i poruszania się   po drogach, 

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze s rodko w komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym, 

• kształtowanie umiejętnos ci utrzymania ładu i porządku woko ł siebie, 

w miejscu nauki i zabawy, 

• wdraz anie podstawowych zasad bezpieczen stwa, 

• przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – wczesne wykrywanie form 

przemocy ws ro d ucznio w: obserwacje, wspo łpraca z pielęgniarką 

szkolną, 

• ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem i konsultacje                                                            

z rodzicami, w razie koniecznos ci wszczęcie procedury Niebieskiej 

Karty, wspo łpraca z policją, sądem    i MOPS-em. 

Preorientacja 

zawodowa 

• dziecko okres la, co lubi robic ;  podaje przykłady ro z nych 

zainteresowan ;  okres la, co robi dobrze; podejmuje działania                                    

i opisuje, co z nich wyniknęło dla niego i dla innych, 

• dziecko: odgrywa ro z ne role zawodowe w zabawie; podaje nazwy 

zawodo w wykonywanych przez osoby w jego najbliz szym otoczeniu                  

i nazwy tych zawodo w, kto re wzbudziły jego zainteresowanie, oraz 

identyfikuje i opisuje czynnos ci zawodowe wykonywane przez te 

osoby; wskazuje zawody zaangaz owane   w powstawanie produkto w 

codziennego uz ytku oraz w zdarzenia, w kto rych dziecko uczestniczy, 

takie jak wyjs cie na zakupy, koncert, pocztę; podejmuje pro by 

posługiwania się przyborami i narzędziami zgodnie z ich 

przeznaczeniem oraz    w sposo b two rczy i niekonwencjonalny; 

opowiada o sobie w grupie ro wies niczej, 

• dziecko: opowiada, kim chciałoby zostac ; na miarę swoich moz liwos ci 

planuje własne działania lub działania grupy ro wies niczej przez 

wskazanie pojedynczych czynnos ci i zadan  niezbędnych do realizacji 

celu;  podejmuje pro by decydowaniaw waz nych dla niego sprawach, 

indywidualnie i w ramach działan  grupy ro wies niczej, 

 

Obszary Zadania    

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7/8 

Nabycie 

podstawowej 

wiedzy na temat 

stresu. 

Zachęcanie 

ucznio w do pracy 

nad własną 

motywacją oraz 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

rozpoznawania 

Kształtowanie 

postawy 

proaktywnej,                  

w kto rej uczen  
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Inspirowanie 

młodziez y do 

mys lenia o 

własnej motywacji 

do działania. 

 

Nabywanie 

umiejętnos ci 

gromadzenia                         

i porządkowania 

wiedzy o sobie. 

 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego                          

i zdrowego stylu 

z ycia. 

 

Kształtowanie                   

u ucznio w 

s wiadomos ci 

korelacji 

pomiędzy stylem 

z ycia a zdrowiem, 

szczego lnie                      

w okresie 

epidemii. 

 

Nauka 

odpowiedzialnos ci 

za własne zdrowie                

i zdrowie innych 

oso b z naszego 

otoczenia. 

 

Kształtowanie 

nawyko w 

higienicznych                    

analizą 

czynniko w kto re 

ich demotywują. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

podejmowania                

i realizacji 

zachowan  

prozdrowotnych. 

 

Prezentowanie 

sposobo w 

pokonywania 

własnych 

słabos ci oraz 

akceptowania 

ograniczen                     

i 

niedoskonałos ci. 

 

Kształtowanie               

u ucznio w 

s wiadomos ci 

korelacji 

pomiędzy stylem 

z ycia                    a 

zdrowiem, 

szczego lnie                

w okresie 

epidemii. 

 

Nauka 

odpowiedzialnos 

ci za własne 

zdrowie i 

zdrowie innych 

oso b z naszego 

otoczenia. 

 

Kształtowanie 

nawyko w 

własnych cech 

osobowos ci. 

 

Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej 

osoby, np. 

s wiadomos c  

mocnych i słabych 

stron. 

 

Rozwijanie 

włas ciwej postawy 

wobec zdrowia                     

i z ycia jako 

najwaz niejszych 

wartos ci. 

 

Doskonalenie                              

i wzmacnianie 

zdrowia fizycznego. 

 

Kształtowanie             

u ucznio w 

s wiadomos ci 

korelacji pomiędzy 

stylem z ycia                    

a zdrowiem, 

szczego lnie                

w okresie epidemii. 

 

Nauka 

odpowiedzialnos ci 

za własne zdrowie i 

zdrowie innych 

oso b z naszego 

otoczenia. 

 

Kształtowanie 

nawyko w 

higienicznych                 

i przestrzegania 

przejmuje 

inicjatywę, ale tez  

odpowiedzialnos c  

za swoje działania, 

decyzje. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

s wiadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celo w. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

hierarchizacji 

zadan . 

 

Podnoszenie 

poczucia własnej 

wartos ci poprzez 

okres lenie 

osobistego 

potencjału. 

 

Kształtowanie 

s wiadomos ci 

własnego ciała             

z uwzględnieniem 

zmian fizycznych            

i psychicznych               

w okresie 

dojrzewania. 

 

Kształtowanie                  

u ucznio w 

s wiadomos ci 

korelacji pomiędzy 

stylem z ycia                 

a zdrowiem, 

szczego lnie               

w okresie epidemii. 
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i przestrzegania 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

racjonalnego 

korzystania z 

urządzen  

mobilnych, w 

szczego lnos ci 

przejs cia szkoły na 

naukę zdalną. 

higienicznych                               

i przestrzegania 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

racjonalnego 

korzystania                  

z urządzen  

mobilnych,                    

w szczego lnos ci 

przejs cia szkoły 

na naukę zdalną. 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-

CoV-19. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

racjonalnego 

korzystania                     

z urządzen  

mobilnych,               

w szczego lnos ci 

przejs cia szkoły     

na naukę zdalną. 

Nauka 

odpowiedzialnos ci 

za własne zdrowie i 

zdrowie innych 

oso b z naszego 

otoczenia. 

 

Kształtowanie 

nawyko w 

higienicznych                 

i przestrzegania 

procedur 

sanitarnych 

dotyczących 

przeciwdziałania 

epidemii SARS-CoV-

19. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

racjonalnego 

korzystania                    

z urządzen  

mobilnych,                   

w szczego lnos ci 

przejs cia szkoły na 

naukę zdalną 

 

Obszary Zadania    

Relacje- 

kształtowanie 

postaw 

społecznych. 

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7/8 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

włas ciwej 

komunikacji, 

stanowiącej podstawę 

wspo łdziałania. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

asertywnego 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

rozumienia innych, 

kto ra sprzyja 

efektywnej 

wspo łpracy. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

prowadzenia 

rozmowy                       

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

wspo łpracy w 

dąz eniu do 

osiągnięcia celu. 

 

Uwraz liwianie na 

ro z ne obszary 

ludzkich 

problemo w                     

i potrzeb poprzez 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

budowania 

włas ciwych 

interakcji z ludz mi. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

szukania inspiracji, 

rozwijanie własnej 

kreatywnos ci. 
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wyraz ania własnych 

potrzeb. 

 

Rozwijanie 

wraz liwos ci                  

na potrzeby                         

i trudnos ci innych 

ludzi. 

 

Kształtowanie 

postawy szacunku               

i zrozumienia wobec 

innych oso b. 

 

Rozwijanie zdolnos ci                     

do inicjowania                    

i podtrzymywania 

znaczących głębszych 

relacji. 

 

Budowanie atmosfery 

wzajemnego szacunku                    

w społecznos ci 

szkolnej. 

 

Rozwijanie 

przedsiębiorczos ci i 

kreatywnos ci ucznio w 

w sytuacji 

konfliktu- 

podstawy 

negocjacji                    

i mediacji. 

 

Wyzwalanie chęci 

do działania na 

rzecz innych oso b 

w celu poprawy 

ich sytuacji 

(wolontariat). 

 

Rozwijanie 

poczucia 

przynalez nos ci do 

grupy (samorząd 

uczniowski, klub, 

druz yna, 

wspo lnota). 

 

Kształtowanie 

otwartos ci na 

dos wiadczenia 

innych ludzi, ich 

sposobo w 

rozwiązywania 

problemo w, na 

nowa wiedzę. 

 

Rozwijanie 

s wiadomos ci 

dotyczącej roli 

oso b znaczących     

i autoryteto w. 

Rozwijanie 

przedsiębiorczos ci             

i kreatywnos ci 

ucznio w 

krzewienie 

potrzeby udzielania 

pomocy 

(wolontariat). 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

komunikacyjnych: 

wyraz anie 

własnych opinii, 

przekonan                      

i poglądo w. 

 

Rozwijanie 

s wiadomos ci roli                                             

i wartos ci rodziny                        

w z yciu człowieka. 

 

Rozwijanie 

samorządnos ci. 

 

Rozwijanie 

przedsiębiorczos ci                    

i kreatywnos ci 

ucznio w 

 

Rozwijanie 

odpowiedzialnos ci                    

za siebie i innych 

(wolontariat). 

 

Rozwijanie 

przedsiębiorczos ci                       

i kreatywnos ci 

ucznio w 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

dostrzegania 

pozytywnych 

aspekto w działania 

zespołowego 

poprzez docenienie 

ro z nic zdan  i 

wiedzy, 

dos wiadczen , 

specjalizacji, 

kompetencji. 

 

Rozwijanie  

potrzeby ciągłego 

doskonalenia siebie 

jako jednostki, 

członka rodziny                          

i społeczen stwa. 
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Obszary Zadania    

Kultura – 

wartos ci, normy 

i wzory 

zachowan  

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7/8 

 

Uwraz liwianie na 

kwestie moralne, np. 

mo wienie prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania. 

 

Kształtowanie 

pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia. 

 

Kształtowanie 

potrzeby 

uczestnictwa w 

kulturze. 

 

Budowanie 

samos wiadomos ci 

dotyczącej praw, 

wartos ci, wpływo w 

oraz postaw. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

wyraz ania własnych 

emocji w sposo b 

two rczy. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

włas ciwego 

zachowania się z 

uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

krytycznego 

mys lenia w 

konteks cie 

analizy wpływo w 

ro wies niko w                                

i medio w na 

zachowanie. 

 

Dokonywanie 

analizy postaw, 

wartos ci, norm 

społecznych, 

przekonan  i 

czynniko w kto re 

na nie wpływają. 

 

Rozwijanie 

szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego. 

 

Popularyzowanie 

alternatywnych form 

spędzania czasu 

wolnego. 

 

Rozwijanie 

pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia i 

samokształcenia, 

zaangaz owania w 

zdobywanie wiedzy                     

i umiejętnos ci. 

 

Rozwijanie takich 

cech jak; 

pracowitos c , 

odpowiedzialnos c , 

prawdomo wnos c , 

rzetelnos c  i 

wytrwałos c . 

 

Umacnianie więzi ze 

społecznos cią 

lokalną. 

 

Obszary Zadania    

Bezpieczen stwo 

– profilaktyka 

zachowan  

ryzykownych 

(problemowych) 

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7/ 8  

Redukowanie 

agresywnych 

zachowan  poprzez 

uczenie sposobo w 

rozwiązywania 

problemo w. 

Budowanie 

atmosfery otwartos ci 

i przyzwolenia na 

dyskusję. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

identyfikowania 

przyczyn własnego 

postępowania. 

 

Dokonywanie analizy 

wpływu nastawienia 

do siebie i innych na 

motywację do 

podejmowania 

Dostarczanie 

wiedzy na temat 

oso b i instytucji 

s wiadczących 

pomoc w trudnych 

sytuacjach. 

 

Budowanie 

atmosfery wsparcia 

i zrozumienia w 

Rozwijanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialnos ci 

za dokonywane 

wybory                                  

i postepowanie. 

 

Dostarczanie 

wiedzy                                 

z zakresu prawa 

dotyczącego 
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Us wiadamianie 

zagroz en  

wynikających                      

z korzystania                        

z nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych. 

 

Zwiększenie wiedzy 

na temat s rodko w 

uzalez niających                    

i zagroz en  z nimi 

związanych. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci troski                       

o własne 

bezpieczen stwo w 

relacjach z innymi. 

ro z norodnych 

zachowan . 

 

Rozwijanie poczucia 

osobistej 

odpowiedzialnos ci, 

zachęcanie do 

zaangaz owania się                           

w prawidłowe                    

i zdrowe zachowania. 

 

Doskonalenie 

umiejętnos ci 

rozpoznawania 

symptomo w 

uzalez nienia                      

od komputera                            

i Internetu. 

sytuacji 

problemowej. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

radzenia sobie                     

z własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz                                

z zachowaniami 

agresywnymi. 

 

Kształtowanie 

umiejętnos ci 

radzenia sobie             

w sytuacjach 

kryzysowych. 

 

Rozwijanie 

s wiadomos ci 

dotyczącej prawa 

do prywatnos ci, w 

tym do ochrony 

danych osobowych 

oraz ograniczonego 

zaufania do oso b 

poznanych w sieci. 

 

postępowania                   

w sprawach 

nieletnich. 

 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

reagowania                        

w sytuacjach 

kryzysowych, 

niesienie pomocy 

dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowania 

ich negatywnych 

skutko w. 

 

Rozwijanie 

umiejętnos ci 

wykorzystywania 

elemento w 

negocjacji i 

mediacji w sytuacji 

rozwiązywania 

konflikto w. 

 

 

Preorientacja 

zawodowa 

Zapoznanie z rolą 

zainteresowan  w 

z yciu człowieka. 

 

Rozwijanie 

zainteresowan                 

i pasji ucznio w. 

 

Rozwo j 

zainteresowan  

poszerzenie 

autonomii i 

samodzielnos ci. 

 

Planowanie dalszej 

edukacji 

uwzględniającej 

własne 

zainteresowania, 

zdolnos ci                         

i umiejętnos ci oraz 

sytuacje na rynku 

pracy. 
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Poznanie specyfiki 

ro z nych form 

kształcenia                            

i zawodo w: 

uczestniczenie w 

dniach otwartych 

wybranych szko ł i 

zakłado w pracy itp. 

 

Wychowawca klasy tworzy plan pracy wychowawcy uwzględniając wyz ej wymienione 

obszary i tres ci, dostosowując je do rozpoznanych potrzeb swojej klasy, jednak ze 

szczego lnym uwzględnieniem zadan  priorytetowych. 

➢ Harmonogram  działań profilaktycznych szkoły w zakresie ustalonych 

priorytetów i następujących projektów: 

1. Realizacja tres ci priorytetowych w ramach zajęc  z wychowawcą oraz 

podczas biez ącej pracy z zespołami klasowymi w trakcie całego roku 

szkolnego (załącznik nr 1 w postaci listy przykładowych tematów). 

2. Program - Powszechna Nauka Pływania. 

3. Program - ”Owoce i warzywa w szkole” i „Mleko w szkole” organizowany 

przez Krajowy Os rodek Wsparcia Rolnictwa, finansowany ze s rodko w 

Unii Europejskiej i budz etu krajowego, dla ucznio w klas I-V. 

 

➢ Harmonogram  działań profilaktycznych wśród nauczycieli: 

Działanie Odbiorcy Osoba 

odpowiedzialna 

Termin realizacji 

Szkolenie Rady 

Pedagogicznej                           

w zakresie planowania                  

i realizowania działan  

profilaktycznych 

 

Rada Pedagogiczna Dyrekcja I semestr 

Konsultacje i warsztaty 

prowadzone przez 

pracowniko w Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  

Zgodnie                            z 

indywidualnymi 

potrzebami 

nauczycieli 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 
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Kursy i szkolenia 

zewnętrzne oraz 

wewnętrzne 

Zgodnie                                        

z indywidualnymi 

potrzebami 

nauczycieli 

 

Zainteresowani 

nauczyciele 

Cały rok szkolny 

Konsultacje  

prowadzone                           

z pedagogami                        

i psychologiem 

szkolnym 

 

Zgodnie                                                     

z indywidualnymi 

potrzebami 

nauczycieli 

Pedagog, 

psycholog 

Cały rok szkolny 

 

➢ Harmonogram  działań profilaktycznych wśród rodziców: 

Działanie Osoba odpowiedzialna Termin realizacji 

Konsultacje dla rodzico w                   

i poradnictwo 

psychologiczne. 

 

Pedagog, psycholog Cały rok szkolny 

Prelekcje dla rodzico w  Pedagog, psycholog , 

Dyrekcja 

Uzgodniony z prelegentem 

Ulotki i inne materiały 

informacyjne. 

Pedagog, psycholog Cały rok szkolny 

 

X. Współpraca z rodzicami w zakresie działań wychowawczych, 

zapobiegawczych prozdrowotnych    oraz interwencyjnych 

1. Aktywne zaangaz owanie w procesy edukacyjno-wychowawcze   i podejmowanie 

decyzji dotyczących tego, co dzieje się w szkole; Wspo łpraca z rodzicami, 

wspo łdecydowanie, wspo łodpowiedzialnos c ; Tworzenie w szkole przestrzeni do 

zaangaz owania rodzico w, działania, jakie podejmuje szkoła, by dzielic  się 

odpowiedzialnos cią za proces uczenia się. 

2. Włączanie rodzico w do akcji, programo w, uroczystos ci  promujących zdrowy styl 

z ycia. 

3. Szkolenia dla rodzico w w ramach wzmacniania więzi między nimi i dziec mi, wzbo-

gacające wiedzę z zakresu funkcjonowania mo zgu młodego człowieka                                      

i tym samym lepszego rozumienia go.  

4. Wzbogacanie wiedzy i umiejętnos ci rodzico w w ramach organizowanych                 

Warsztato w Umiejętnos ci Wychowawczych – w miarę moz liwos ci i potrzeb. 
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5. Spotkania z rodzicami wychowawco w i pedagoga szkolnego, przedstawianie               

diagnozy problemo w uzalez nien , przekazywanie ulotek informacyjnych,                         

indywidualne wskazo wki, porady. 

6. Rozmowy interwencyjne w przypadku pojawienia się problemo w związaniem  

z zaz ywaniem s rodko w psychoaktywnych, ich posiadaniem i rozprowadzaniem, 

organizowanie opieki, informowanie o specjalistycznej pomocy, podejmowanie 

stosownych działan .  

 

XI. Metody współpracy szkoły z policją 

W ramach długofalowej pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoła i policja 

utrzymują stałą, biez ącą wspo łpracę w zakresie profilaktyki zagroz en . Koordynatorami 

wspo łpracy jest pedagog szkolny oraz specjalista ds. nieletnich i patologii włas ciwej 

jednostki policji. Do wspo łpracy ze szkołą zobowiązany jest takz e dzielnicowy, w rejonie 

kto rego znajduje się szkoła.  

W ramach wspo łpracy policji ze szkołą organizuje się:  

▪ stałą wspo łpracę i wymianę dos wiadczen  dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa 

szkolnego w zakresie profilaktyki zagroz en ,  

▪ spotkania dyrektora szkoły, pedagoga, psychologa, nauczycieli ze specjalistami  ds. 

nieletnich i patologii, podejmujące tematykę zagroz en  przestępczos cią oraz demo-

ralizacją dzieci i młodziez y w s rodowisku lokalnym,  

▪ spotkania tematyczne młodziez y szkolnej z udziałem funkcjonariuszy policji m.in. 

na temat odpowiedzialnos ci nieletnich za popełniane czyny karalne, prawnych 

aspekto w narkomanii, wychowania w trzez wos ci, zasad bezpieczen stwa,  zacho-

wan  ryzykownych oraz sposobo w unikania zagroz en ,  

▪ informowanie policji o zdarzeniach na terenie szkoły wypełniających znamiona 

przestępstwa, stanowiących zagroz enie dla z ycia i zdrowia ucznio w oraz                               

przejawach demoralizacji młodziez y,  

▪ udzielanie przez policję pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemo w, kto re  za-

istniały na terenie szkoły,  

▪ wspo lny – szkoły i policji - udział w lokalnych programach profilaktycznych  zwią-

zanych z zapewnieniem bezpieczen stwa uczniom oraz zapobieganiem demoraliza-

cji i przestępczos ci nieletnich.  

 

XII. Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 
 

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie przez dyrektora szkoły, wychowawco w klasowych, nauczycieli, 

pedagoga i psychologa szkolnego. Informacje zwrotne, pochodzące od ucznio w, 

nauczycieli, rodzico w  będą wykorzystywane w procesie cyklicznej oceny sytuacji 

wychowawczej i skutecznos ci działan  profilaktycznych podejmowanych przez szkołę. 
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1. Termin przeprowadzenia ewaluacji : maj – czerwiec 2022 r. 

2. Przedmiot ewaluacji: efektywnos c  pracy wychowawco w, koordynatoro w                                            

i nauczycieli na rzecz budowania szkoły wychowującej ku wartos ciom. 

3. Narzędzie ewaluacji: 

a) obserwacja zachowan  ucznio w i zachodzących w tym zakresie zmian, 

b) analiza dokumentacji, 

c) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy ws ro d ucznio w, rodzico w i nauczy-

cieli, 

d) rozmowy z rodzicami,  

e) wymiana spostrzez en  w zespołach wychowawco w i nauczycieli, 

f) analiza przypadko w. 

 

Program zaopiniowany pozytywnie do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 uchwałą                       

nr …… Rady Pedagogicznej Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 14 Integracyjnej im. Jana 

Pawła II w Radomiu z dnia …..  września 2021 r. 


