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1. WPROWADZENIE  
 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele mają za zadanie 

wspomaganie rodziców w procesie wychowawczym, zapewniając dzieciom wszechstronny  

i harmonijny rozwój, uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.  

 

WYCHOWANIE  

Świadomie organizowana działalność społeczna, oparta na stosunku wychowawczym 

miedzy wychowankiem, a wychowawcą, której celem jest wywołanie zamierzonych zmian  

w osobowości wychowanka. Zmiany te obejmują zarówno stronę poznawczo  

– instrumentalną, związaną z poznaniem rzeczywistości i umiejętnością oddziaływania na nią, 

jak i stronę emocjonalno – motywacyjną, która polega na kształtowaniu stosunku człowieka 

do świata i ludzi, jego przekonań i postaw, układu wartości i celu życia. 

 

PROFILAKTYKA  

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników 

blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

 

Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki: (W oparciu o dotychczasowe doświadczenia oraz ze 

względu na wiek dzieci i z rodzaj problemów, z jakimi mamy do czynienia) 

▪ pierwszorzędową – kierowana do grup niskiego ryzyka – czyli do szerokiej populacji, 

które nie podejmują jeszcze zachowań ryzykownych. Skierowaną do wszystkich uczniów  

i ich rodziców;  

▪ drugorzędową – kierowana do grup podwyższonego ryzyka - należą tu osoby, które mają 

już za sobą pierwsze próby zachowań ryzykownych - obejmującą uczniów już 

zdiagnozowanych. 

 

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy 

integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość 

młodego człowieka. Nie należy ich rozdzielać, gdyż wychowanie posiłkuje się wiedzą, w 

której zapisane jest doświadczenie.  

 

Profilaktyka w naszej szkole będzie koncentrować się na wzmocnieniu czynników 

chroniących: 

▪ rozwijanie zainteresowań uczniów oraz przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym; 

▪ wyrabianie umiejętności (zdolności) samodzielnego dokonywania wyboru zachowań 

właściwych dla zdrowia własnego i innych ludzi; 

▪ wspomaganie rozwoju moralnego uczniów (poszanowania norm, wartości, 

autorytetów); 

▪ stworzenie uczniom możliwości przynależności do pozytywnych grup rówieśniczych, 

kół zainteresowań, sportowych, muzycznych, itp.; 

▪ wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu przez nich funkcji 

wychowawczych. 

Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w ścisłym związku z działalnością profilaktyczną 

w środowisku lokalnym. 

 

Szkoła współpracuje z następującymi instytucjami: 

▪ placówki kulturalno-oświatowe (Osiedlowy Dom Kultury, Filharmonia Podkarpacka, 

teatr Maska, kino Helios, Zorza itp.); 
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▪ placówki oświatowo-opiekuńcze (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w 

Rzeszowie, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, itp.); 

▪ stowarzyszenia i organizacje (Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Caritas, itp.); 

▪ wymiar sprawiedliwości (sąd, policja). 

 

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego 

założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia  

i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, 

nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują 

wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie  

z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające 

postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują 

sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym 

życiu, dają osobiste wsparcie.  

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin  

z wychowawczych, we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, 

potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  

 

Podczas opracowywania programu wychowawczo - profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

▪ dotychczasowe doświadczenia  

▪ zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;  

▪ przeprowadzone badania nt. sytuacji wychowawczej, bezpieczeństwa uzależnieniami 

szkole, uzależnieniami internecie, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku 

lokalnym;  

▪ przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania;  

 

Obowiązujące akty prawne:  

1. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz. 59 z 

późniejszymi zmianami.)  

2. Ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, 

Nr 170, poz. 1218 i Nr 220, poz. 1600, z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 

102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 

1821, z 2008 r. Nr 145, poz. 917 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, 

poz. 458, Nr 67, poz. 572 i Nr 97, poz. 800 z późniejszymi zmianami.) 

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.  

4. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 03.11.1999 r.  

5. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526, z późn. 

zm., art. 33 ).  

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
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specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(Dz. U. poz. 356, z późn. zm.) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i 

odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. 2017 poz. 1117) 

8. 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. poz. 1249 z późniejszymi zmianami). 

9. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 marca 2020 r. w 

sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. 

2020 poz. 685) 

10. Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 875). 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, 

poz. 763 z późn. zm.).  

12. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie 

przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród nieletnich.  

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 grudnia 2019 r. 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom 

przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020 poz. 152) 

14. 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. 2015 poz. 1249) 

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).  

16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. 

z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  

17. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 

2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)  

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

zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532 z późniejszymi 

zmianami).  

19. Konwencja Praw Dziecka uchwalona przez ONZ z listopada 1989 r. , ratyfikowana 

przez Rzeczpospolitą Polską 30 kwietnia 1991 r. 

20. Koncepcję Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z 

rozporządzeniami MEN).  

21. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.  

 

 

 

 

 

 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170000356
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-224-9725.html
https://www.portaloswiatowy.pl/top-tematy/bezpieczenstwo-w-szkole/ustawa-z-29-lipca-2005-r.-o-przeciwdzialaniu-narkomanii-tekst-jedn.-dz.u.-z-2016-r.-poz.-224-9725.html


 6 

 

2. MISJA SZKOŁY 
 

 

MISJA SZKOŁY 

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich uznaje za swoją misję kształcenie 

uczniów, wyposażenie ich w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w dynamicznie 

rozwijającym się świecie, a w szczególności do dalszego zdobywania wiedzy. Szkoła 

harmonijnie realizując funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, dąży  

do wprowadzenia młodych ludzi w różnorodne dziedziny życia i nauki, a także stara  

się zapewnić możliwość atrakcyjnego spędzania czasu, rozrywki i odpoczynku. Szkoła czuje 

się odpowiedzialna za zaspokajanie potrzeb uczniów, za wprowadzanie ich do życia  

w społeczeństwie, kulturze polskiej. Dąży do przygotowania do samodzielnego myślenia  

i działania we współczesnym świecie.  

Szkoła Podstawowa Nr 14 im. Orląt Lwowskich szanuje uczucia religijne uczniów, kształtuje 

uczniów wrażliwych, tolerancyjnych, dbających o wartości moralne. 

 

WIZJA SZKOŁY 

Szkoła dostosowana do zmian cywilizacyjnych, przygotowująca uczniów  

do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo  

– profilaktyczny ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu 

wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej 

wartości i odpowiedzialności za własne zachowanie. 

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 

nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. 

 

WARTOŚCI PROMOWANE W SZKOLE 

▪ poszanowanie wartości i godności ludzkiej zgodnie z prawami człowieka, 

▪ aktywne działanie na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

▪ uczciwość, szczerość; prawdomówność; sprawiedliwość, 

▪ szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej, 

▪ wrażliwość na piękno przyrody narodowej, 

▪ ogólnoludzkie normy i wartości religijne, 

▪ doskonalenie własnej osoby, 

▪ kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość, 

▪ kierowanie się własnym sumieniem, 

▪ pomoc potrzebującym, 

▪ umiejętność współżycia w rodzinie i społeczeństwie, 

▪ rzetelność i odpowiedzialność, 

▪ zdrowy styl życia, 

▪ wykształcenie i nauka. 

 

DIAGNOZA ZACHOWAŃ PROBLEMOWYCH WYSTĘPUJĄCYCH W NASZEJ 

SZKOLE 

 

W oparciu o badania przeprowadzone w szkole (ankiety dla uczniów, nauczycieli i rodziców), 

w oparciu o dokumentację szkolną  (dzienniki, sprawozdania z realizacji założeń programu 

wychowawczo - profilaktycznego), rozmowy z uczniami, nauczycielami i rodzicami, 
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rozmowy z pedagogiem szkolnym (prowadzącym zajęcia profilaktyczne) stwierdzono, iż 

niepokojącymi zjawiskami okazały się: 

• przemoc i agresja rówieśnicza (wśród najczęściej wymienionych zachowań pojawiły 

się: wyśmiewanie, obmawianie, popychanie, używanie wulgaryzmów) 
• zagrożenia płynące z nadmiernego korzystania z mediów (telefon, internet, tablet, 

komputer); 
• sporadyczne przypadki wśród ankietowanych uczniów, którzy próbowali 

niebezpiecznych dla zdrowia substancji oraz łatwość ich nabycia w przypadku 

znajomości odpowiednich osób 

 

3. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO 

 - PROFILAKTYCZNEGO 

 
Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu  

i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej  

go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz 

kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako 

podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo  

– profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie 

od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół 

cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.  
 

Sylwetka absolwenta kl. III: 

 

Sfera rozwoju intelektualnego: 

▪ absolwent osiągnie wiedzę w stopniu, na jaki pozwalają mu jego możliwości  

▪ posiądzie umiejętność korzystania z różnych źródeł informacji  

▪ będzie odpowiedzialny za własną naukę(najczęściej jest przygotowany do lekcji) 

▪ zna plan lekcji  

▪ umie planować swoją pracę 

Strefa rozwoju duchowo- emocjonalnego: 

▪ prezentuje kulturę osobistą , ma wykształcone nawyki dobrego wychowania- zna , 

rozumie i stosuje zwroty grzecznościowe 

▪ odczuwa potrzebę aktywnego uczestnictwa w kulturze 

▪ potrafi podejmować decyzje, dokonuje właściwych wyborów 

▪ ma wyrobione poczucie estetyki 

Sfera moralno – społeczna: 

▪ jest tolerancyjny 

▪ szanuje symbole państwa i religijne 

▪ potrafi współdziałać w zespole, jest koleżeński 

▪ szanuje dobro wspólne i troszczy się o otaczające go środowisko 

▪ ma wyrobione poczucie odpowiedzialności, jest punktualny 

▪ umie ocenić swoje i cudze zachowanie 

▪ wykazuje się odwagą cywilną 

▪ umie zachować się w miejscach publicznych 

 

Sfera rozwoju fizycznego: 
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▪ troszczy się o swoje zdrowie 

▪ ma wyrobione nawyki higieniczne( ruch na świeżym powietrzu, odżywianie, higiena 

osobista) 

▪ osiągnął sprawność fizyczną na miarę swoich możliwości 

 

Sylwetka absolwenta klasy VIII: 

Realizacja ogólnych zadań szkoły pozwala przyjąć, że uczeń kończący szkołę podstawową: 

▪ Dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu; w domu i w szkole. Jest 

pogodny, pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje 

naukę jako coś oczywistego, choć na ogół nie uczy się bezkrytycznie wszystkiego, 

▪ Jest aktywny. Lubi ruch i chętnie uprawnia sport w jego różnych odmianach. 

Podejmuje próby rozmaitych ekspresji artystycznych. Na miarę swoich możliwości 

śpiewa, gra, rysuje, maluje. Jest przygotowany do odbioru kultury wysokiej. 

▪ Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości, korzystając z różnych źródeł. 

Postrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim zależności i w związki 

przyczynowo - skutkowe. Jest aktywny umysłowo - na ogół się nie nudzi; 

▪ Jest krytyczny. Potrafi sam i przy pomocy nauczyciela selekcjonować i porządkować 

zdobywane informacje i oceniać ich przydatność do określonego celu; 

▪ Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań i gotów jest ponosić 

konsekwencje swoich czynów. Cieszy się z sukcesów własnych i innych. Akceptuje 

porażki, ale wytrwale szuka innych rozwiązań. Stara się rozwiązywać problemy. 

Działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności; 

▪ Jest otwarty. Wykorzystuje swoje możliwości, jakie stwarzają mu dom i szkoła. 

Chętnie i skutecznie nawiązuje kontakty, prezentuje swój punkt widzenia i rozumie 

poglądy innych. Uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. 

W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Potrafi planować 

swoje zadania. 

▪ Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe zachowania. W swoim postępowaniu wykazuje 

dobre intencje, 

▪ Jest rozważny. Zna zagrożenia występujące w jego środowisku i uwzględnia je  

w swoim postępowaniu. Dba o własne i innych bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne. 

Postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości o zdrowie. 

▪ Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym  

i pożądanym. Stara się zrozumieć innych i dostrzec w nich coś dobrego. 

▪ Sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz 

multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia w formie pisemnej  

i ustnej; 

▪ Dysponuje znacznym zasobem informacji o otaczającym go świecie  

i umiejętnościami umożliwiającymi kontynuację nauki w gimnazjum, 

▪ Potrafi się posługiwać językiem angielskim i innym (wybranym) językiem 

nowożytnym w prostych sytuacjach komunikacyjnych. 

▪ Jest kreatywny, innowacyjny i przedsiębiorczy. 

 

Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:  

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu:  

Rodzice:  

▪ mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  
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▪ znają i akceptują program wychowawczo - profilaktyczny proponowany przez szkołę;  

▪ wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa;  

▪ wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach,  

▪ służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

▪ aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

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

bezpiecznym korzystaniem z Internetu);  

Wychowawcy klas:  

▪ dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

▪ wspierają rozwoju uczniów i usamodzielniania się;  

▪ prowadzą dokumentacji nauczania;  

▪ realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  

▪ koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

▪ dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

▪ podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów;  

▪ wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych;  

▪ informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

▪ integrują i kierują zespołem klasowym;  

▪ wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów;  

▪ wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku 

nauki / obowiązku szkolnego;  

▪ promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

▪ inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;  

▪ współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

▪ współpracują z rodzicami; włączanie ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

▪ współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pielęgniarką;  

▪ współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;  
 

Nauczyciele:  

▪ oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych;  

▪ odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych 

▪ udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oparciu o rozpoznane 

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;  

▪ kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

▪ reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;  

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

wszystkich uczniów;  
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▪ wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej 

dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;  

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

kompetencją i postawą;  

▪ proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;  

▪ realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo 

-profilaktycznego szkoły;  

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;  

▪ kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

▪ prowadzą zdrowy tryb życia dbają o swoje środowisko;  

▪ mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

Środowisko lokalne:  

▪ pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych:  

✓ Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2 w Rzeszowie 

✓ Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

✓ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Rzeszowie 

✓ Poradnia Zdrowia Psychicznego 

✓ Komisariat Policji dla dzielnicy Staroniwa  

✓ Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Rzeszowie  

✓ Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

✓ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  

✓ Miejska Biblioteka Publiczna  

✓ Urząd Miejski – wydział edukacji  

✓ Komitet Ochrony Praw Dziecka 

✓ Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, 

Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne, 

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia).  
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4. DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO 

 - PROFILAKTYCZNYM 
 

 

Realizowane programy, podejmowane akcje, przedsięwzięcia o charakterze wychowawczo – 

profilaktycznym.  

 

1. Warsztaty i zajęcia prowadzone przez pedagogów i psychologów z Centrum Leczenia 

Uzależnień w Rzeszowie. 

2. Zajęcia, pogadanki, warsztaty ze szkolnymi specjalistami (pedagog, psycholog) 

dotyczące: cyberprzemocy, bezpieczeństwa w sieci, komunikacji, agresji i przemocy, 

integracji, motywacji itp. 

3. Udział w akcji „Zachowaj trzeźwy umysł”. 

4. Realizacja Szkolnego Programu Doradztwa Zawodowego. 

5. Udział uczniów w akcjach m.in:  

✓ mleko w szkole,  

✓ owoce i warzywa w szkole,  

✓ DBI – dni bezpiecznego internetu, 

✓ Dzień zdrowia psychicznego 

✓ dzień bez przemocy, 

✓ dzień Ziemi, 

✓ sprzątanie świata, 

✓ zbiórka surowców wtórnych, 

✓ BohaterON 

✓ dzień dziecka i sportu. 

6. Konkursy wiedzy, plastyczne, tematyczne itp. dla klas I – III oraz IV-VIII.  

7. Angażowanie uczniów w działalność szkolnego koła Caritas. 

8. Spotkania z przedstawicielami zawodów – lekcje edukacyjne (w miarę możliwości): 

✓ Policja 

✓ Pracownicy banku w ramach programu SKO 

✓ Podróżnik 

✓ Ratownik medyczny itp. 

9. Współpraca z Osiedlowym Domem Kultury  

10. Realizowanie kalendarza imprez i uroczystości szkolnych zgodnie z harmonogramem.  
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5. GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 

 
I. Doskonalenie umiejętności emocjonalno – społecznych: wrażliwości emocjonalnej, 

rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancji i poszanowania wobec innych, 

efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wzmacnianie 

motywacji, pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości. Doradztwo zawodowe. 

 

II. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej. Świadomość swoich praw i obowiązków. 
 

III. Utrwalanie wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia (substancje uzależniające, reagowanie na przemoc 

i agresję, nadmierne korzystanie z mediów - telefon, internet, tablet, komputer, 

cyberbezpieczeństwo). 

 

IV. Rozwijanie kompetencji tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. 

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii przy prowadzeniu zajęć i uczeniu się. 

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

 

V. Propagowanie właściwych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Umiejętność 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych, promowanie 

ekologicznego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. 
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6. PODEJMOWANE ZADANIA W RAMACH 

REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW 
I. Doskonalenie umiejętności emocjonalno – społecznych: wrażliwości emocjonalnej, 

rozwój kultury osobistej i kultury słowa, tolerancji i poszanowania wobec innych, 

efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wzmacnianie 

motywacji, pozytywnego myślenia i poczucia własnej wartości. Doradztwo zawodowe. 

DZIALANIA WYCHOWAWCZE 

ZADANIA METODY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN UWAGI 

Rozpoznanie 

środowiska 

rodzinnego w 

zakresie diagnozy 

potrzeb  
 

▪ rozmowy z 

rodzicami  

▪ ankieta dotycząca 

sytuacji rodzinnej i 

materialnej uczniów 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Wrzesień/ 

październik  

 

 

Wybory do 

samorządów 

klasowych; 

opracowanie zadań 

samorządów w 

poszczególnych 

klasach  
 

▪ przygotowanie 

kampanii wyborczej, 

wybory, podział 

funkcji  

▪ ustalenie zadań, 

przydział 

obowiązków 

członkom samorządu 

klasowego  

wychowawcy 

 

 

 

Podział ról 

społecznych w klasie, 

ustalenie zakresu 

zadań i sposobów ich 

realizacji  
 

▪ utworzenie grup 

zadaniowych w 

klasach,  

▪ praca w grupach 

zadaniowych  
 

 

Zapoznanie z 

prawami i 

obowiązkami ucznia 

zawartymi w 

statucie i 

regulaminie szkoły  

 

▪ omówienie statutu i 

regulaminu szkoły  

 

 

 

 

 

 
 

 

Stwarzanie sytuacji 

wychowawczych 

integrujących zespół 

klasowy; tworzenie 

pozytywnego 

klimatu 

emocjonalnego w 

grupie  
 

▪ opracowanie 

regulaminu 

klasowego,  

▪ ustalenie zasad 

zachowania i 

współżycia w klasie, 

klasowych 

zwyczajów, 

wewnętrznego 

systemu 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

Cały rok  
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motywacyjnego  

▪ organizacja imprez 

klasowych, 

wycieczek  

▪ prowadzenie 

dokumentacji życia 

klasy  

▪ wprowadzenie 

metod integrujących 

zespół klasowy np. 

gry i zabawy, 

aktywne metody 

pracy  

Poznanie zasad 

organizacji i 

funkcjonowania 

szkoły  
 

▪ spotkania z 

pracownikami 

szkoły  

▪ publikacje na łamach 

strony internetowej 

szkoły  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 
 

Wrzesień/ 

październik 

 

Wybory do 

samorządu 

szkolnego, 

opracowanie zadań 

samorządu  
 

▪ przygotowanie 

kampanii wyborczej, 

wybory; podział 

funkcji  
 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego  
 

 

Integracja 

społeczności 

szkolnej, tworzenie 

pozytywnego 

klimatu 

emocjonalnego w 

szkole  
 

▪ podejmowanie akcji 

charytatywnych 

(m.in. Pomocny 

Grosik, Znicze dla 

cmentarza 

Łyczakowskiego, 

Dzieci – dzieciom – 

pomoc Ukrainie, 

„Pomoc 

zwierzakom” – akcja 

na rzecz schroniska 

lub fundacji, itp.) 

▪ wspieranie inicjatyw 

uczniowskich (np. 

gazetki szkolne, 

konkursy, wystawy 

prac, imprezy, 

zabawy 

okolicznościowe 

itp.)  

▪ pasowanie na ucznia 

SP14  
 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 
 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie 

znaczenia 

▪ organizacja imprez 

okolicznościowych 

wychowawcy, 

nauczyciele  
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pozytywnych więzi i 

relacji w rodzinie  

 

(np. Dzień Babci i 

Dziadka, Dzień 

Matki itp.)  

▪ prace plastyczne, 

zajęcia edukacyjne 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przestrzeganie norm 

dobrego 

wychowania, kultura 

osobista i kultura 

języka  

 

▪ organizacja i udział 

w imprezach 

kulturalnych (m.in. 

wystawy, koncerty)  

▪ wycieczki 

tematyczne  

▪ stosowanie zwrotów 

grzecznościowych 

▪ wizerunek ucznia w 

szkole i podczas 

uroczystości  

▪ umiejętność pracy w 

zespole  

▪ organizacja i udział 

w konkursach 

literacko-

językowych, 

recytatorskich i 

innych. 

wychowawcy, 

nauczyciele  

 

 

Integrowanie 

wychowawczych 

działań szkoły i 

rodziny  
 

▪ spotkania 

indywidualne w 

ramach konsultacji z 

nauczycielami 

(pierwszy czwartek 

miesiąca, po 

ustaleniu z 

rodzicami)  

▪ zebrania z rodzicami  

▪ spotkania z Radą 

Rodziców 

▪ indywidualne 

spotkania z 

rodzicami 

wynikające z 

bieżących potrzeb  

▪ współpraca z 

rodzicami w 

organizowaniu 

imprez klasowych i 

szkolnych  

▪ udział rodziców jako 

wychowawców 

nieprofesjonalnych 

w realizacji zadań 

wynikających z 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog,  

dyrektor  
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planu pracy szkoły   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień/ 

cały rok 

 

 

 

 

 

Wspieranie 

prawidłowego 

rozwoju 

intelektualnego, 

emocjonalnego i 

społecznego 

(w tym realizacja 

programu doradztwa 

zawodowego) 

▪ pedagogizacja 

rodziców podczas 

zebrań i spotkań 

klasowych  

▪ konsultacje i porady 

udzielane rodzicom  

▪ organizacja opieki i 

pomocy materialnej 

dla potrzebujących 

uczniów (stypendia 

socjalne).  

▪ współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczna Nr 2 

(punkt konsultacyjny 

dla rodziców w 

czasie wywiadówek) 

▪ współpraca MOPS  

▪ współpraca z Caritas 

przy Kościele pod 

wezwaniem NMP 

▪ współpraca z Radą 

Osiedla Staroniwa 

▪ opracowanie i 

realizacja szkolnego 

systemu doradztwa 

zawodowego - 

zajęcia edukacyjne – 

badanie preferencji 

zawodowych 

uczniów - 

gromadzenie i 

przekazywanie 

informacji o 

szkołach w 

kolejnych etapach 

edukacji. 

pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

dyrektor  
 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Kształtowanie 

nawyków 

kulturalnego 

zachowywania się. 

 

Pogadanki 

nauczycieli. 

Stosowanie form 

grzecznościowych 

przez uczniów i 

pracowników szkoły. 

 

 

wszyscy nauczyciele 

i pracownicy szkoły 

 

Cały rok  

Wdrażanie do 

posługiwania się 

Lekcje wychowawcze 

na temat 

nauczyciele  
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piękną, poprawną 

polszczyzną. 

 

„Kultura słowa”. 

Pogadanki.  

 

Kształtowanie 

umiejętności 

słuchania drugiego 

człowieka. 

 

Stosowanie metod 

aktywizujących, 

wdrażających 

uczniów do 

taktownych zachowań 

w różnych sytuacjach. 

Warsztaty 

komunikacji 

interpersonalnej. 

 

nauczyciele, 

pedagog, psycholog 

 

Eliminowanie 

wulgaryzmów z 

języka czynnego 

ucznia. 

 

Rozmowy 

indywidualne z 

uczniami i rodzicami 

uczniów. 

wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

pracownicy szkoły 

 

Ukierunkowanie 

uczuć i emocji 

▪ kształtowanie 

umiejętności 

okazywania 

własnych uczuć i 

emocji 

▪ nauka kontroli 

własnych emocji 

▪ umiejętność 

budowania 

właściwych relacji z 

rówieśnikami i 

otoczeniem 

▪ zdobywanie 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem 

▪ zajęcia, warsztaty, 

pogadanki. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Cały rok  

Rozwiązywanie 

problemów i 

trudnych sytuacji 

▪ nabywanie postaw 

asertywnych, nauka 

stosownego 

używania słowa 

„nie” jako postawy, 

dzięki której 

możemy zachować 

swoją tożsamość i 

poczucie własnej 

wartości 

▪ nabywanie i 

rozwijanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
 

Cały rok  
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problemów w grupie 

▪ rozwijanie 

umiejętności 

zachowania się w 

sytuacjach 

nietypowych/trudny

ch 

▪ nabywanie 

umiejętności 

akceptacji osób 

niepełnosprawnych, 

przedstawienie roli 

integracji 

▪ wskazywanie 

sposobów 

pomagania 

rówieśnikom 

▪ zajęcia edukacyjne, 

pogadanki, 

warsztaty 

 

Kształtowanie w 

uczniach tolerancji 

▪ symulowanie 

sytuacji 

sprzyjających 

kształtowaniu 

sposobów 

kulturalnego 

wyrażania własnego 

zdania, uważnego 

słuchania innych 

▪ poznawanie kultur, 

religii, tradycji 

innych narodów 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
 

Cały rok  

Wzmacnianie 

motywacji, 

pozytywnego 

myślenia i poczucia 

własnej wartości. 

 

▪ zajęcia edukacyjne, 

pogadanki, 

warsztaty 

▪ nagradzanie 

wysiłku 

wkładanego w 

pracę, pozytywne 

uwagi, 

▪ zachęcanie do 

udziału w 

konkursach, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Cały rok  

 

 

 

II. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, 

lokalnej i regionalnej. Świadomość swoich praw i obowiązków. 

DZIALANIA WYCHOWAWCZE 
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ZADANIA METODY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN UWAGI 

Wpajanie szacunku 

do tradycji i historii 

szkoły  

▪ poznanie tradycji 

szkoły  

▪ obchody Dnia 

Patrona Szkoły - 

przestrzeganie 

ceremoniału 

szkolnego  

▪ prowadzenie kroniki 

szkolnej  

▪ uroczyste 

rozpoczęcie i 

zakończenie roku 

szkolnego 

 

wychowawcy, 

nauczyciele  

 

Cały rok  

Poznanie historii, 

tradycji i 

współczesnych 

problemów osiedla 

Staroniwa i miasta 

Rzeszowa  

▪ wprowadzenie 

elementów 

wychowania 

regionalnego na 

zajęciach 

edukacyjnych 

 

Rozwijanie postaw 

patriotycznych 

związanych z 

tożsamością kultury 

regionalnej poprzez 

poznanie 

najbliższego 

otoczenia i specyfiki 

regionu  

▪ kultywowanie 

obrzędów 

regionalnych  

▪ konkursy plastyczne, 

historyczne, 

krajoznawcze, 

ekologiczne itp 

▪ wycieczki 

programowe  

▪ współpraca z Radą 

Osiedla 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

dyrektor 

Cały rok  

Wpajanie szacunku 

dla tradycji oraz 

symboli narodowych  

▪ poznanie dziejów 

narodowych poprzez 

różnorodne 

działania: 

inscenizacje, formy 

teatralne, montaże 

literacko-muzyczne, 

lekcje muzealne i 

inne. 

▪ uroczystości szkolne 

związane ze 

świętami 

narodowymi  

▪ reprezentowanie 

szkoły podczas 

uroczystości na 

terenie miasta – 

wychowawcy, 

nauczyciele, 
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Poczet Sztandarowy. 

▪ wycieczki 

programowe  

▪ tablice tematyczne 

na korytarzu 

szkolnym  

▪ poznanie miejsc 

pamięci narodowej 

w Rzeszowie, w 

regionie oraz w całej 

Polsce 

▪ zachowanie 

odpowiedniej 

postawy wobec 

symboli 

narodowych. 
▪ udział w akcji 

„BohaterON”, 

„Szkoła do Hymnu” 

Powiązanie tradycji 

narodowych z 

tradycjami 

rodzinnymi; 

motywowanie do 

poznawania dziejów 

przodków  

▪ stosowanie 

nowoczesnych 

technologii w pracy 

na zajęciach 

edukacyjnych i 

pozalekcyjnych  

▪ opieka i pamięć o 

grobach przodków i 

nauczycieli 

związanych ze 

środowiskiem 

szkolnym  

 

Stwarzanie uczniom 

możliwości 

współdecydowania o 

klasie i szkole. 

▪ praca w samorządzie 

klasowym i 

szkolnym, opieka 

nad pracownią, 

terenem szkolnym, 

organizowanie 

imprez klasowych i 

szkolnych.  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekun Samorządu 

Uczniowskiego, 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogłębienie 

znajomości i 

rozumienia zasad 

zawartych w 

Deklaracji Praw 

Człowieka i 

Konwencji Praw 

Dziecka 

▪ zajęcia i pogadanki 

dotyczące tematyki 

praw i obowiązków,  

 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

 

Zapoznanie uczniów 

z zasadami 

funkcjonowania 

▪ praca w samorządzie 

klasowym i 

szkolnym,  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

opiekun Samorządu 
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demokratycznego 

państwa. 

▪ opieka nad 

pracownią, terenem 

szkolnym,  

▪ organizowanie 

imprez klasowych i 

szkolnych 

▪ praca w grupach, 

dyskusja, debata. 

 

Uczniowskiego, 

Uczenie zasad 

demokracji poprzez 

stosowanie metod 

aktywnego 

nauczania 

 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Poprawa 

bezpieczeństwa 

uczniów. 

▪ dyżury nauczycieli 

na korytarzach i 

boisku szkolnym 

▪ spotkania z 

policjantem  

▪ monitoring boiska 

szkolnego i klatki 

schodowej 

▪ zapoznanie uczniów 

z regulaminami 

dotyczącymi 

bezpieczeństwa w 

szkole, 

regulaminami 

pracowni, boiska 

szkolnego, placu 

zabaw, wycieczek 

▪ indywidualne porady 

udzielane przez 

wychowawców. 

 

wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

dyżurujący 

nauczyciele 

 

Cały rok  

Budowanie 

porozumienia: 

uczeń - uczeń  

uczeń - nauczyciel, 

uczeń - rodzic. 

 

▪ zawieranie 

kontraktów 

interpersonalnych, 

dialog, negocjacje, 

pogadanki. 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

dyrektor 

 

Zapoznanie uczniów 

i rodziców ze 

skutkami karnymi 

stosowania 

przemocy, 

cyberprzemocy, 

zażywania różnych 

substancji. 

▪ rozmowy 

indywidualne z 

uczniami i 

rodzicami, spotkanie 

z pracownikami 

wymiaru 

sprawiedliwości. 

 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy 

Cały rok  

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności 

za wspólne dobro. 

▪ zapoznanie uczniów 

z regulaminami 

pracowni, boiska 

szkolnego, placu 

dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog, 

pracownicy szkoły 

Cały rok  
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zabaw 

▪ monitoring boiska 

szkolnego. 

 

 

Uświadomienie 

konsekwencji i 

odpowiedzialności 

za zniszczone 

mienie. 

▪ pogadanki na temat 

poszanowania cudzej 

własności i mienia 

publicznego 

▪ ponoszenie 

odpowiedzialności 

finansowej za 

zniszczone mienie. 

 

 

III. Utrwalanie wiedzy dotyczącej zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia (substancje uzależniające, reagowanie na przemoc 

i agresję, nadmierne korzystanie z mediów - telefon, internet, tablet, komputer, 

cyberbezpieczeństwo). 

DZIALANIA WYCHOWAWCZE 

ZADANIA METODY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN UWAGI 

Poznanie 

problematyki 

rozwoju 

psychicznego i 

społecznego 

człowieka 

▪ pogadanki, rozmowy 

kierowane, dyskusje, 

zabawy tematyczne 

organizowane 

podczas zajęć 

edukacyjnych  

▪ rozwiązywanie 

problemów o 

charakterze 

etycznym i 

społecznym 

związanych z 

lekturami 

historycznymi i 

literackimi 

 

wychowawcy, 

nauczyciele języka 

polskiego, historii, 

Cały rok  

Uświadomienie 

zagrożeń związanych 

z nałogami, 

uzależnieniami oraz 

nadmiernym 

korzystaniem z 

telefonu, tabletu, 

komputera. 

▪ wdrażanie 

programów 

profilaktycznych, 

▪ pogadanki, 

warsztaty, zajęcia 

edukacyjne 

▪ realizacja zajęć z 

zakresu profilaktyki 

uzależnień w ramach 

współpracy z CLU 

▪ indywidualne 

rozmowy 

profilaktyczno-

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

 

zaproszeni (w 

miarę możliwości) 

goście np. policja, 

itp. 

Cały rok  
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ostrzegawcze z 

uczniami i rodzicami 

▪ informacje na stronie 

internetowej szkoły, 

pedagogizacja 

rodziców 

▪ przedstawianie 

zagrożeń 

związanych z 

używaniem środków 

uzależniających 

(narkotyki, alkohol, 

papierosy, 

dopalacze) oraz z 

przemocą w 

internecie 

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Ograniczenie 

zjawiska agresji i 

przemocy wśród 

uczniów. 

▪ warsztaty 

prowadzone przez 

psychologów, 

pedagogów z CLU. 

 

Pedagog, psycholog 

 

 

 

 

Cały rok  

Kształtowanie 

umiejętności 

kontrolowania 

własnej złości i 

agresywnych 

zachowań. 

▪ pogadanki na temat 

umiejętności 

rozładowywania 

napięcia, sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów oraz 

zachowań 

asertywnych. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog, 

 

 

Zapoznanie uczniów 

i rodziców ze 

skutkami karnymi 

stosowania 

przemocy, 

cyberprzemocy. 

 

▪ rozmowy 

indywidualne z 

uczniami i 

rodzicami,  

▪ spotkanie z 

pracownikami 

wymiaru 

sprawiedliwości 

▪ zajęcia, warsztaty i 

pogadanki dotyczące 

bezpieczeństwa w 

sieci. 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

 

zaproszeni (w 

miarę możliwości) 

goście np. policja, 

psycholog itp. 
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Dostarczanie wiedzy 

o konsekwencjach 

stosowania używek i 

nadmiernego 

korzystanie z 

urządzeń 

telekomunikacyjnych 

(telefon, komputer, 

tablet) 

▪ Udział w 

programach i 

akcjach „Zachowaj 

trzeźwy umysł” itp. 

▪ Zajęcia i warsztaty 

profilaktyczne 

▪ rozmowy 

indywidualne z 

uczniami i 

rodzicami,  

▪ dzień zdrowia 

psychicznego 

 

pedagog, 

psycholog, 
nauczyciele, 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Rozwijanie kompetencji tj. kreatywność, innowacyjność, przedsiębiorczość. 

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii przy prowadzeniu zajęć i uczeniu się. 

Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. 

DZIALANIA WYCHOWAWCZE 

ZADANIA METODY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN UWAGI 

Poszerzenie wiedzy 

o technikach pracy 

nad sobą, budowania 

prawidłowych relacji 

i więzi 

międzyludzkich, 

radzenia sobie w 

sytuacjach trudnych 

i konfliktowych  

 

▪ zajęcia rozwijające 

umiejętności 

interpersonalne  

▪ stosowanie 

aktywnych metod 

pracy na lekcjach 

wychowawczych 

oraz nowoczesnych 

technologii  

▪ inscenizacje, 

przedstawienia  

▪ akcje charytatywne  

▪ działalność 

Szkolnego Koła 

Caritas 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy i 

nauczyciele  

 

Cały rok  

Rozwijanie 

zainteresowań, 

umiejętności 

organizacji procesu 

uczenia się  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

▪ korzystanie z 

biblioteki szkolnej, 

działalność aktywu 

bibliotecznego  

▪ dyskusje tematyczne 

podczas zajęć 

edukacyjnych i 

pozalekcyjnych  

▪ rozwiązywanie 

problemów 

integrujących różne 

dziedziny wiedzy 

mających charakter 

projektów  

▪ organizowanie 

swobodnej 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, psycholog 
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twórczości 

literackiej, 

plastycznej, 

ruchowej, 

muzycznej  

▪ organizacja i udział 

w konkursach 

przedmiotowych i 

artystycznych  

▪ indywidualna praca 

z uczniem zdolnym  

▪ indywidualna praca 

z uczniem o 

szczególnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

▪ prezentacja 

dokonań/osiągnięć 

uczniów (tablica 

Sukcesy, sukcesiki, 

Super Uczeń ) 

▪ współpraca z 

instytucjami i 

organizacjami 

kulturalno-

oświatowymi 

▪ wyjścia do muzeum, 

kina, teatru  

▪ zajęcia edukacji 

teatralnej i filmowej 

▪ zajęcia edukacji 

muzycznej  

▪ wycieczki 

programowe  

▪ zajęcia pozalekcyjne  

▪ zajęcia w świetlicy 

szkolnej 

Zapoznanie uczniów 

z różnymi 

technikami 

zdobywania wiedzy 

z wykorzystaniem 

nowoczesnych 

technologii.  

Przygotowanie do 

życia w 

społeczeństwie 

informatycznym i 

informacyjnym.  

▪ udostępnianie 

czasopism, książek, 

filmów, nagrań, 

▪ dostęp do Internetu 

▪ zajęcia edukacyjne 

uczące racjonalnego, 

bezpiecznego i 

odpowiedniego 

wykorzystania 

zasobów 

internetowych w 

nauce 

▪ udział w różnych 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

nauczyciel 

informatyk, 

pedagog, psycholog 

Cały rok 
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(dostępnych w miarę 

możliwości) akcjach 

regionalnych i 

ogólnopolskich 

angażujących 

uczniów szkoły 

▪ zajęcia z 

wykorzystaniem 

nowoczesnych 

technologii – 

robotyka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów 

ze sposobami 

zdobywania 

informacji – 

realizacja ścieżki 

multimedialnej.  

  

▪ udział w konkursach 

przedmiotowych, 

ekologicznych, 

szachowych, itp. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

 

 

Organizowanie akcji 

z zakresu 

przedsiębiorczości. 

▪ udział w projekcie 

PKO Banku 

Polskiego – SKO. 

pedagog Cały rok  

Rozbudzanie 

zainteresowań 

czytelniczych 

▪ lekcje biblioteczne 

▪ zajęcia pozalekcyjne 

▪ prace dodatkowe 

udział w 
konkursach 
czytelniczych. 

nauczyciel 

polonista, 

bibliotekarz, 

 

 

Cały rok  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Świadomy i 

odpowiedzialny 

wybór ofert 

medialnych. 

▪ dyskusja uczniów kl. 

IV-VIII na temat 

„Negatywne i 

pozytywne działania 

mediów”, 

▪ rozmowy uczniów i 

rodziców z 

wychowawcą, 

informatykiem, 

pedagogiem, 

psychologiem, 

▪ zajęcia, warsztaty i 

pogadanki dotyczące 

różnych urządzeń 

multimedialnych 

oraz Internetu 

▪ udział w akcji DBI – 

dni bezpiecznego 

internetu 

pedagog, 

psycholog, 

wychowawcy, 

informatyk 

Cały rok  

Budowanie 

pozytywnego obrazu 

własnej osoby, 

▪ zajęcia 

wychowawczo – 

profilaktyczne, 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog, 

Cały rok  
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uświadomienie 

swoich mocnych  

i słabych stron 

▪ indywidualne 

rozmowy z 

pedagogiem, 

wychowawcami, 

▪ konkursy, zawody 

sportowe, 

▪ imprezy 

okolicznościowe, 

akademie, 

▪ realizacja szkolnego 

programu doradztwa 

zawodowego. 

 

psycholog,  

organizatorzy 

imprez. 

 

 

 

 

Rozwijanie 

wyobraźni i 

kreatywności. 

▪ prace twórcze, 

zajęcia pozalekcyjne, 

▪ występy artystyczne. 

nauczyciele 

edukacji 

wczesnoszkolnej, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

świetlicy, polonista, 

plastyk, nauczyciel 

wychowania 

fizycznego. 

 

V. Propagowanie właściwych nawyków higienicznych i prozdrowotnych. Umiejętność 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych, promowanie 

ekologicznego stylu życia i aktywnego spędzania wolnego czasu. 

DZIALANIA WYCHOWAWCZE 

ZADANIA METODY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN UWAGI 

Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

zdrowotnych i 

higienicznych; 

promocja zdrowego 

stylu życia, troska o 

bezpieczeństwo  
 

▪ wdrażanie 

programów 

profilaktycznych, 

udział w 

organizowanych 

akcjach (w miarę 

możliwości)  

▪ realizacja zajęć z 

zakresu profilaktyki 

wychowawczej  

▪ udział w zawodach 

sportowych  

▪ organizacja imprez 

rekreacyjno-

sportowych na 

terenie szkoły (Dni 

Osiedla Staroniwa, 

Dzień dziecka i 

sportu itp.) 

▪ informacje na stronie 

internetowej szkoły, 

pedagogizacja 

pedagog, psycholog 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pracownicy obsługi  
 

Cały rok  
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rodziców  

▪ realizacja projektów 

edukacyjnych  

▪ spotkania z 

przedstawicielami 

Policji  

▪ przestrzeganie zasad 

BHP w czasie zajęć i 

przerw  

▪ wychowanie 

komunikacyjne  

▪ działalność w sieci 

Szkół Promujących 

Zdrowie  

▪ dyżury 

nauczycielskie  

▪ monitoring wyjść i 

wejść osób do szkoły  

▪ aktualizacja 

regulaminów, 

procedur, 

systematyczne 

zapoznawanie 

uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa w 

szkole i podczas 

wyjść, przerw 

wakacyjnych i 

świątecznych 

Promowanie 

ekologicznego 

modelu 

funkcjonowania 

człowieka – 

zapobieganie 

degradacji 

środowiska 

naturalnego  
 

▪ realizacja projektów 

/programów 

proekologicznych  

▪ akcje i programy 

ekologiczne  

▪ wycieczki 

programowe  

▪ zajęcia edukacyjne  
▪ Dzień Ziemi 
 

 

wychowawcy 

nauczyciele  
 

Cały rok  

DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

Rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie i 

postawę ciała. 

 

▪ dostawanie sprzętu 

szkolnego do 

wzrostu uczniów 

▪ stosowanie przerw 

śródlekcyjnych. 

konserwator 

nauczyciele 

 

wrzesień  

Kształtowanie 

nawyków zdrowego 

stylu życia i 

▪ wyjazdy na basen, 

rajdy itp. 

▪ pogadanki, filmy, 

wychowawcy 

pedagog, 

psycholog, 

Cały rok 
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aktywnego 

spędzania czasu 

wolnego. 

spotkania z 

pielęgniarką, 

▪ zajęcia 

profilaktyczne, 

▪ warsztaty dla 

uczniów nt. 

udzielania pierwszej 

pomocy,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadomienie 

rodzicom zagrożeń 

wynikających z wad 

postawy. 

 

▪ wskazówki dla 

rodziców, ukazujące 

sposoby 

zapobiegania i 

korekcji wad 

postawy. 

 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

 

Według 

grafiku / raz 

w roku 

 

Korygowanie wad 

postawy. 

 

▪ zajęcia gimnastyki 

korekcyjnej (w miarę 

możliwości). 

▪ konsultacja z 

lekarzem 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

 

Cały rok  

Promowanie 

zdrowego 

odżywiania w 

szkole i w domu. 

 

▪ udział uczniów w 

akcjach: mleko w 

szkole, owoce i 

warzywa w szkole, 

śniadanie daje moc, 

zakaz chipsów i 

słodkich napojów,  

itp. 

wychowawcy Cały rok  

Ukazywanie 

znaczenia czynnego 

wypoczynku na 

świeżym powietrzu 

w dobie rozwoju 

techniki, 

komputeryzacji i 

innych. zagrożeń 

cywilizacyjnych.   

▪ wyjazdy na basen, 

wycieczki, rajdy. 

 

wychowawcy Cały rok 

Maj/czerwiec 

 

Zapoznanie uczniów 

ze skutkami 

ingerencji człowieka 

w świat przyrody, 

aktualnym stanem 

środowiska 

naturalnego.  

Zapoznanie z 

instytucjami 

działającymi na 

rzecz ochrony 

środowiska.  

▪ udział uczniów w 

akcjach, warsztatach, 

zajęciach 

dodatkowych, 

konkursach 

▪ pogadanki, filmy, 

spotkania z 

ciekawymi ludźmi 

(w miarę 

możliwości) 

wychowawcy, 

nauczyciel 

przyrody / biologii 

 

Cały rok  
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Dbanie o czystość 

wyznaczonego 

rejonu szkoły i jej 

najbliższego 

otoczenia.  

 

Uczenie właściwego 

zachowania w 

kontaktach z 

przyrodą, 

eliminowanie 

zjawiska znęcania 

się nad zwierzętami. 

▪ pogadanki, zajęcia 

edukacyjne, 

warsztaty, filmy, 

▪ udział w akcjach i 

zbiorkach 

charytatywnych 

„Pomoc dla 

zwierząt”, 

„Sprzątanie świata” 

itp. 

▪ wycieczki, rajdy. 

pracownicy szkoły, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel 

przyrody / biologii 

pedagog 

Cały rok  

WSPOŁPRACA Z RODZICAMI 
DZIALANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE 

ZADANIA METODY 
OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN UWAGI 

Integrowanie 

wychowawczych 

działań szkoły i 

rodziny 

▪ spotkania 

indywidualne w 

ramach konsultacji z 

nauczycielami 

(pierwszy czwartek 

miesiąca, po 

ustaleniu z 

rodzicami).  

▪ zebrania z rodzicami  

▪ spotkania z Radą 

Rodziców  

▪ indywidualne 

spotkania z 

rodzicami 

wynikające z 

bieżących potrzeb  

▪ współpraca z 

rodzicami w 

organizowaniu 

imprez klasowych i 

szkolnych  

▪ udział rodziców 

jako wychowawców 

nieprofesjonalnych 

w realizacji zadań 

wynikających z 

planu pracy szkoły  

▪ udział rodziców w 

ewaluacji 

zewnętrznej i 

wewnętrznej szkoły 
 

 wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog, dyrektor  
 

Cały rok  

Wspieranie ▪ pedagogizacja pedagog, psycholog,  
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prawidłowego 

rozwoju 

intelektualnego, 

emocjonalnego i 

społecznego  
 

rodziców podczas 

zebrań i spotkań 

klasowych  

▪ konsultacje i porady 

udzielane rodzicom  

▪ organizacja opieki i 

pomocy materialnej 

dla potrzebujących 

uczniów(stypendia 

socjalne, paczki dla 

uczniów itp.)  

▪ współpraca z 

Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczna Nr 2 

(punkt 

konsultacyjny dla 

rodziców w czasie 

wywiadówek) 

▪ współpraca MOPS  

▪ współpraca z Caritas 

przy Kościele pod 

wezwaniem NMP 

▪ współpraca z Radą 

Osiedla Staroniwa 

wychowawcy, 

dyrektor  
 

7. ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE ROZWIJANIA 

CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH 
Najważniejsze czynniki chroniące szkoła rozwija w następujący sposób : 

Zadania  Formy realizacji 

Rozwijanie silnej więzi emocjonalnej z 

rodzicami 

▪ organizacja spotkań z rodzicami 

▪ włączanie rodziców do prac na rzecz 

szkoły, organizacji wycieczek, rajdów 

▪ lekcje na temat roli społecznej dziecka, 

członka rodziny, organizowanie 

wspólnych spotkań z rodzicami (np. 

Apel Wigilijny, Dni Osiedla Staroniwa 

itp.) 

▪ listy gratulacyjne dla rodziców uczniów 

osiągających wysokie wyniki w nauce 

podziękowania dla rodziców za 

zaangażowanie w pracę na rzecz klasy i 

szkoły 

Rozwijanie zainteresowań nauką i szkołą 

 

 

▪ eksponowanie wyników klasowych na 

tablicy „Super Klasa” 

▪ eksponowanie dyplomów zdobytych 

przez uczniów w konkursach 

międzyszkolnych na tablicy „ Sukcesy, 

Sukcesiki” 

▪ nagrody książkowe i dyplomy za 



 32 

wysokie wyniki w nauce (w miarę 

możliwości). 

▪ zachęcanie uczniów do udziału w 

konkursach szkolnych i 

międzyszkolnych 

▪ oceny celujące dla uczniów biorących 

udział w olimpiadach i konkursach 

▪ stypendium Prezydenta Miasta 

Rzeszowa dla uczniów osiągających 

najwyższe wyniki w nauce 

▪ objęcie uczniów mających trudności w 

nauce, problemy emocjonalne pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną na 

terenie szkoły (zajęcia korekcyjno- 

kompensacyjne kl. I – III, zajęcia 

wyrównawcze dla uczniów mających 

trudności w opanowaniu podstawowych 

technik szkolnych tj. czytania i pisania) 

Regularne praktyki religijne ▪ systematyczne prowadzenie lekcji religii 

w szkole 

▪ udział księży w radach szkoleniowych 

▪ przygotowanie ciekawych form zajęć na 

rekolekcje z uwzględnieniem 

profilaktyki 

▪ pielgrzymka do miejsc kultu religijnego  

▪ wyjazdy do ośrodków Caritasu w czasie 

ferii i wakacji 

▪ organizacja jasełek , spotkań wigilijnych 

Kształcenie szacunku do norm, wartości i 

autorytetów. 

▪ zapoznanie uczniów ze Statutem, WSO i 

włączanie przedstawicieli SU do ich 

opracowania 

▪ dyskusje z uczniami na temat znaczenia 

regulaminów i statutów 

▪ zajęcia, pogadanki o prawach dziecka, 

ucznia, człowieka 

▪ egzekwowanie samooceny uczniów w 

ramach oceny z zachowania 

▪ nagradzanie prac na rzecz innych 

Zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w 

pozytywnych grupach 

▪ działalność i wybory do SU 

▪ udział w zajęciach artystycznych 

▪ stała współpraca z Osiedlowym Domem 

Kultury 

▪ propagowanie zajęć sportowych, 

alternatywnych 

 

Działania w zakresie profilaktyki zagrożeń 

oraz umiejętności wychowawczych 

▪ działalność i wybory do SU 

▪ udział w zajęciach artystycznych 

▪ stała współpraca z Osiedlowym Domem 

Kultury 

▪ propagowanie zajęć sportowych, 
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alternatywnych 

▪ udział każdego nauczyciela w szkoleniu 

z zakresu doskonalenia umiejętności 

wychowawczych 

▪ udział RP w warsztatach WDN. 

 

8. PODMIOTY WSPÓŁPRACUJĄCE ZE SZKOŁĄ 

Podmioty współpracujące ze szkołą w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych: 

Współpraca z rodzicami:  

1. Systematyczne spotkania nauczycieli z rodzicami.  

2. Zebrania ogólne rodziców, Rady Rodziców spotkania z dyrektorem szkoły ( co 

najmniej dwa razy w roku).  

3. Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami wg potrzeb.  

4. Pedagogizacja rodziców.  

5. Zapoznanie rodziców z:  

a) zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno – wychowawczymi w danej klasie i szkole;  

b) przepisami dotyczącymi zasad oceniania klasyfikowania i promowania uczniów;  

c) organizacją opieki psychologiczno-pedagogicznej;  

d) statutem szkoły;  

6. Udział rodziców w podejmowaniu różnych decyzji istotnych dla pracy szkoły: Rada 

Rodziców, rady klasowe rodziców, indywidualne inicjatywy rodziców;  

7. Współdziałanie z rodzicami podczas organizowania wypoczynku uczniów – 

wycieczki i inne imprezy.  

e) Zapraszanie rodziców do współdziałania w realizacji niektórych zagadnień 

programowych.  

8. Angażowanie rodziców do wykonywania prac na rzecz szkoły.  

9. Uhonorowanie rodziców najbardziej zaangażowanych w prace na rzecz szkoły – 

wręczenie podziękowania podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego.  

Współpraca szkoły ze środowiskiem:  

 

1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna:  

▪ korzystanie z zaleceń poradni podczas pracy z uczniem mającym trudności w nauce 

lub zaburzenia w zachowaniu;  

▪ kierowanie uczniów z problemami dydaktyczno-wychowawczymi na badania, 

konsultacje;  

▪ zapraszanie pracowników na spotkania z nauczycielami, rodzicami prowadzenie 

warsztatów, szkoleń;  

2. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej:  

▪ finansowanie obiadów z rodzin najuboższych;  

▪ współudział uczniów w akcjach dobroczynnych,  

▪ udział pedagoga szkolnego w spotkaniach dotyczących: zakładania Niebieskiej Karty, 

Posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przemocy w Rodzinie;  

3. Policja:  

▪ spotkania uczniów z policjantem – pogadanki nt. „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Przestępczość i odpowiedzialność nieletnich”, „ Bezpieczeństwo w czasie ferii 

zimowych i wakacji letnich”, „Bezpieczeństwo w internecie” itp. 

▪ współpraca w zakresie rozwiązywania poważnych problemów wychowawczych z 

uczniami (indywidualne rozmowy, wizyty w domach rodzinnych wychowanków).  

4 . Świetlica Środowiskowa:  
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▪ kontakt w zakresie zapewniania opieki, pomocy dydaktyczno- wychowawczej i 

materialnej dzieciom z rodzin najuboższych i zagrożonych patologią,  

▪ współpraca w zakresie organizowania czasu wolnego dzieciom z tych rodzin.  

5. Kościół:  

▪ udział sztandaru szkolnego w uroczystościach kościelnych o wymowie patriotycznej 

(np. 3 Maja, 11 listopada),  

▪ udział przedstawicieli kościoła w uroczystościach szkolnych,  

▪ udział w rekolekcjach wielkopostnych.  

6. Osiedlowy Dom Kultury / Rada Osiedla:  

▪ udział uczniów w zajęciach organizowanych przez RDK  

▪ współpraca w zakresie organizowania konkursów, imprez osiedlowych itp. 

▪ współpraca w zakresie realizowanych w szkole działań profilaktycznych : programy 

profilaktyczne, konkursy wiedzy, pomoce dydaktyczne do realizacji ww. działań  

7. Miejska Biblioteka Publiczna:  

▪ współpraca w zakresie organizowania konkursów, zajęć edukacji czytelniczej i 

medialnej itp. 

▪ udział w organizowanych imprezach okolicznościowych, zajęciach edukacyjnych, 

spotkaniach z ciekawymi ludźmi (aktorzy, pisarze) 

8. Sąd:  

▪ współpraca w zakresie przydzielania kuratorów sądowych uczniom wchodzącym w 

konflikt z prawem,  

▪ spotkania i rozmowy z kuratorami nt. podopiecznych (sytuacja rodzinna, wyniki w 

nauce, zachowaniu).  

9. Szkoły:  

▪ udział uczniów w międzyszkolnych imprezach, konkursach edukacyjnych, sportowych;  

▪ współpraca podczas organizowania konkursów przedmiotowych;  

▪ udział nauczycieli w pracach komisji egzaminacyjnych, 

10. Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień: 

▪ edukacja – lekcje z psychologiem, pedagogiem 

▪ terapia rodzinna i indywidualna 

▪ poradnictwo 

11. Komitet Ochrony Praw Dziecka: 

▪ edukacja – lekcje o prawach dziecka, formach przemocy 

▪ interwencje w obronie praw dziecka 

▪ poradnictwo prawne, pedagogiczne, psychologiczne 

12. Inne instytucje, stowarzyszenia oraz organizacje w zależności od potrzeb, np. Poradnia 

Zdrowia Psychicznego, Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień, Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie. 

9. PROCEDURA INTERWENCYJNA  
1.Stwierdzenie u ucznia objawów odurzenia. 

• nie pozostawiać go samego 

• poinformować wychowawcę, pedagoga, dyrektora 

• natychmiast wezwać rodziców ( prawnych opiekunów ) ucznia, zmobilizować 

ich do wykonania badań i przedstawienie ich wyników w szkole oraz podjęcia 

działań w kierunku pomocy dziecku 

• w przypadku zagrożenia zdrowia i życia wezwać pogotowie ( tel.999, 112 ) 

2.Liczne nieobecności ucznia (wagary) 

• indywidualne rozmowy wychowawcy z uczniem 
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• kontakt z rodzicami, informowanie o frekwencji /sugerowanie badań w 

poradni specjalistycznej/ 

• opieka pedagoga nad uczniem 

• wizyty domowe 

• pisemne ostrzeżenie, przypomnienie rodzicom o obowiązku szkolnym 

• kontakt z Sądem Rodzinnym 

3.Akty agresji wobec kolegów 

• wezwać nauczyciela dyżurującego lub wychowawcę 

• rozmowa wychowawcy i pedagoga z ofiarą agresji ,otoczenie go szczególną 

opieką 

• rozmowa wychowawcy i pedagoga ze sprawcą agresji 

• uwaga / uwagi z zachowania 

• w przypadku powtarzających się zajść wezwanie rodziców lub informacja 

telefoniczna/ mailowa. 

Do dokumentu załącza się „ Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły 

z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w 

szczególności narkomaniom, alkoholizmem, cyberprzemocą i prostytucją” opracowane przez 

RP po konsultacji z Radą Rodziców. 

10. EWALUACJA PROGRAMU 

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  udział 

biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele. 

2. Monitoring i ewaluację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego przeprowadza 

Zespół ds. programu wychowawczo - profilaktycznego. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

może być modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z przeprowadzonej 

diagnozy. 

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zatwierdzane są na 

posiedzeniach Rady Pedagogicznej 

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane na bieżąco.  

Sposoby zbierania informacji:  

▪ obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;  

▪ rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami;  

▪ analiza dokumentów;  

▪ ankiety;  

▪ wywiad.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny konsultował zespół nauczycieli w składzie:  

Joanna Stanio – przewodnicząca zespołu  

Członkowie zespołu: Alicja Sikora – Grynda, Ewelina Wrzos – Gołojuch, Anna Galas. 

Opinia Samorządu Uczniowskiego z dniu: 21.09.2022 r. 

Uzgodniono z Radami pedagogicznymi szkoły i przedszkola w dniu 14.09.2022 r.  

Uchwałę podjęła Rada Rodziców w dniu 21.09.2022 r. 


