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PODSTAWA PRAWNA programu wychowawczo-profilaktycznego
Program wychowawczo-profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 2 im. Olimpijczyków Polskich w Pile, kieruje się celami i zadaniami
zawartymi w Statucie Szkoły oraz przepisami zawartymi w:
1) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela Dz. U. z 2018 r. poz. 967 i 2245 oraz z 2019 r. poz. 730 i 1287;
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe – Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078;
3) Ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii – Dz.U. z 2019 r., poz. 852;
4) Apelu MEN o przeciwdziałanie zażywaniu „dopalaczy” przez uczniów z dnia 4 października 2010r., ze zm. 20 listopada 2011r.;
5) Ustawie z dnia 22 lipca 2016r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych – Dz. U.2016r.
poz.1331;
6) Ustawie z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego –Dz. U. z 2018 r. poz. 1878, z 2019 r. poz. 730;
7) Ustawie z dnia 26 października 1982r o postępowaniu w sprawach nieletnich - Dz. U. z 2018 r. poz. 969.
8) Konwencji o Prawach Dziecka - Dz. U. 1991, Nr 120, poz. 526;
9) Rozporządzeniu MEN z dnia 28 sierpnia 2017r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy
psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach – Dz. U. z 2017r. poz. 1643;
10) Rozporządzenie MEN z dnia 02 czerwca 2017r. 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 podstawie programowej kształcenia
ogólnego – Dz. U. 2017 r. poz. 1117;
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11) Rozporządzeniu MEN z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty
działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii – Dz.U. 2015r. poz.
1249;
12) Rozporządzenie MEN z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą –
Dz. U. 2009r. Nr 139 poz. 1133;
13) Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi – Dz. U. z 2018 r. poz. 2137,
2244, z 2019 r. poz. 730
14) Ustawa z dnia 24 sierpnia 2015r. o przeciwdziałania przemocy w rodzinie z grudnia – Dz. U. z 2015 r. poz. 1390, z 2019 r. poz. 730.
15) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r. w sprawie procedury „Niebieska Karta” – Dz. U. 2011r. poz. 1245r..
ponadto wykorzystano:
1. Poradnik, Ryzyko używania narkotyków przez młodzież, Praca zb. pod redakcją Doroty Macander, ORE, Warszawa 2004;
2. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej, Materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców
metodycznych, Dobra Szkoła, MEN, ORE Warszawa 2017r.
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WPROWADZENIE
„ W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem
– o to, aby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez wszystko, co ma, co
posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej
być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich”.
Jan Paweł II
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny to projekt rozwiązań w środowisku szkolnym polegający na prowadzeniu działań z zakresu
promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości i ukierunkowuje
je na:
 wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu;
 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które
zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy styl życia;
 inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które
sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia i jego zdrowemu życiu.
(Gaś, 2003,2006 w: M. Baryła - Matejczuk, Konstruowanie szkolnego programu profilaktyki aktualnym zadaniem szkoły, 2014)

Każdy wychowawca zgodnie z diagnozą potrzeb i możliwościami ucznia dobierze określone treści i zadania programu. Obejmuje on działania
wychowawczo-profilaktyczne współtworzące warunki sprawnego procesu wychowania, przy czym:
 wychowanie to wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu
profilaktyki dzieci i młodzieży,
 „nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów,
troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.” (art.5, Ustawy Prawo Oświatowe)
(Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.78
oraz art.1 pkt 3 Ustawy Prawo Oświatowe)

Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje cały okres pobytu ucznia w szkole podstawowej w zakresie sprawnej realizacji procesu
wychowawczego i realizacji działań profilaktycznych.
Profilaktyka jest ściśle związana z wychowaniem i tylko w takim kontekście jest właściwie prowadzona.
5

ROZDZIAŁ I
1. CELE PROGRAMU
CEL GŁÓWNY
Wspomaganie i dbanie o integralny rozwój fizyczny, społeczny, biologiczny, aksjologiczny, emocjonalny ucznia w aspekcie możliwości
i potrzeb ucznia w szkole poprzez ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka.
CELE SZCZEGÓŁOWE
Kształtowanie u uczniów;
 postaw sprzyjających ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takich jak: uczciwość, wiarygodność,
odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność,
przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze i podejmowania inicjatyw oraz pracy zespołowej;
 kształtowanie postawy obywatelskiej, poszanowanie tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i
tradycji.
(Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.17)

2. DZIAŁANIAMI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO OBJĘCI
SĄ UCZNIOWIE, RODZICE/OPIEKUNOWIE I NAUCZYCIELE.
W trakcie realizacji nabędą oni potrzebną wiedzę i umiejętności w zakresie:
A) uczniowie:
 podejmowania działalności charytatywnych;
 rozwijanie postaw ofiarności, współpracy, altruizmu, solidarności, pomocy i współczucia dla innych w potrzebie;
 umiejętności rozwijania własnych pomysłów, innowacyjności, kreatywności i przedsiębiorczości;
 umiejętność rozpoznawania własnych możliwości, predyspozycji i określania dalszej drogi edukacji;
 budowania pozytywnego obrazu siebie, akceptowania siebie;
 budowania poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
 budowania stabilnego systemu wartości, poczucia siły, chęci do życia, analizy wzorców do naśladowania;
 umiejętności podejmowania odpowiedzialności za własną naukę, samokształcenie;
 umiejętności krytycznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;
 umiejętności efektywnej komunikacji, postawy otwartości wobec świata i innych ludzi;
 podejmowania decyzji oraz radzenia sobie ze stresem i przemocą;
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pogłębiania więzi społecznych, a przede wszystkim wywiązywania się z pełnionych ról społecznych;
budowania pozytywnych relacji społecznych polegających na wzajemnym zrozumieniu, szacunku, pozytywnych emocjach;
kształtowania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów;
zdobywania wiedzy i rozbudzanie ciekawości poznawczej oraz motywacji do nauki;
kształtowania właściwych postaw wobec dojrzałości dotyczącej zdrowia fizycznego, emocjonalnego, intelektualnego, społecznego i
aksjologicznego;
budowania właściwych postaw odpowiedzialności za swoje czyny;
rozwijania asertywności w kontakcie z używkami i uzależnieniem;
zdobywania wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;
rozwijania swoich zainteresowań, korzystania z różnorodnych form aktywności, ukierunkowania ku wartościom;
rozwijania czytelnictwa jako drogi do kreatywności, wyobraźni i twórczości;
unikania zachowań ryzykownych, w tym zachowań seksualnych;
okazywania szacunku innym;
poznania zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.
rodzice/opiekunowie:
poznania rzetelnych informacji i wiedzy o różnorodnych działaniach szkolnych;
budowania przyjaznego klimatu w szkole, prawidłowych relacji;
rozpoznawania predyspozycji dziecka/wychowanka jego potrzeb i możliwości;
ukazywanie możliwości właściwych wyborów, komunikacji z dzieckiem i dorastającym nastolatkiem;
poznania motywów sięgania dzieci/młodzieży po środki uzależniające, nikotynę, podłoża różnych zachowań (anoreksja, bulimia,
samookaleczenia, zwiększanie masy ciała) oraz przemocy i uzależnień behawioralnych;
uzyskania wsparcia pedagoga, psychologa, dyrekcji, wychowawców i pozostałych nauczycieli w procesie wychowania swoich dzieci oraz
wskazówki w zakresie dalszej pomocy przez specjalistów;
poznania możliwości i wsparcia ze strony szkoły i ośrodków pomocy;
poznania możliwości rozpoznawania problemów lub uzależnienia u swojego dziecka;
poznania skutków przemocy, agresji, niewłaściwej komunikacji czy odrzucenia oraz stresu;
poznania podstaw budowania właściwej motywacji do nauki dostosowanej do potrzeb i możliwości własnego dziecka;
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zdobywania wiedzy związanej ze zdrowym stylem życia, spędzaniem czasu wolnego, aktywności sportowej i w kołach zainteresowań;
zaangażowania w proces dydaktyczno-wychowawczy.
nauczyciele:
wzmacniania kompetencji wychowawczych;
zdobywania wiedzy związanej ze zdrowym stylem życia, spędzaniem czasu wolnego, aktywnością sportową i udziałem w kołach
zainteresowań oraz zaangażowaniem w akcje charytatywne;
motywowania wychowanków do właściwych wyborów i akceptacji świata oraz przewidywania konsekwencji swoich działań,
dostrzeganie sukcesów ucznia;
poznawania wartości i kształtowania umiejętności wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka, wartościowaniu rzeczy i
zjawisk w aspekcie aksjologicznym;
rozpoznawania wczesnych objawów uzależnienia, przemocy, chorób wieku młodzieńczego, problemów ucznia;
ukazywania sposobów bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej;
poznania sposobów interwencji w sytuacjach spożywania przez uczniów alkoholu czy zażywania narkotyków, środków odurzających,
psychotropowych, zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, leków, suplementów diet, używek, palenia papierosów/epapierosów, stresu, przemocy, przejawów agresji, chorób wieku młodzieńczego i innych;
nawiązywania współpracy z rodzicami/opiekunami i różnymi instytucjami w celu poznawania sposobów pracy z uczniami mającymi
problemy oraz zapobiegania wszelkim uzależnieniom;
rozpoznania i wspierania uczniów w ich problemach w nauce i problemach wieku młodzieńczego;
wskazywania słabych i mocnych stron i pomagania w budowaniu właściwego obrazu siebie;
poszukiwania, zdobywania i wykorzystania wiedzy i umiejętności w zakresie wartości, krytycznej analizy informacji, logicznego
myślenia, czytelnictwa oraz otwartości na innych;
pomagania w określeniu dalszej kariery – przyszłości ucznia/ wychowanka;
kompetencji psychologicznych, społecznych, wychowawczych oraz tematyki objętej w/w programem.
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3. CECHY ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
OPIS SYLWETKI ABSOLWENTA
Cele działalności szkoły można określić, opisując sylwetkę jej absolwenta, którego powinny charakteryzować następujące cechy:
Kultura osobista:

Komunikatywność
i otwartość:

Obowiązkowość
i odpowiedzialność:
Poczucie własnej wartości i
godności osobistej

Punktualność
i systematyczność:
Uczciwość
i wiarygodność:

- grzecznie odnosi się do rówieśników i dorosłych;
- dba o kulturę języka;
- dba o higienę ciała, ubioru i otoczenia.
- łatwo nawiązuje kontakt z innymi dziećmi oraz dorosłymi;
- przyjmuje uwagi i sugestie w związku z popełnianymi błędami;
- umie prezentować własne zdanie i słuchać opinii innych;
- jest koleżeński.
- ma poczucie obowiązku;
- sumiennie wypełnia swoje powinności,
- przewiduje skutki swoich działań i jest gotowy ponieść ich konsekwencje.
- zna swoje mocne i słabe strony;
- jest skromny;
- darzy szacunkiem innych;
- posiada szacunek dla samego siebie oraz honor i dumę;
- postępuje zgodnie z własnym systemem wartości;
- umie oprzeć się presji rówieśników, mody i negatywnym wzorcom upowszechnianym przez środki masowego
przekazu.
- dotrzymuje terminów;
- ma poczucie czasu i umie zaplanować swoje zajęcia;
- szanuje czas swój i innych.
- stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu;
- rozróżnia zachowania złe i dobre;
- w swoim zachowaniu wykazuje dobre intencje;
- szanuje cudzą własność;
- mówi prawdę;
- budzi zaufanie.
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Wrażliwość:

Wytrwałość:

Rozwaga:

Kreatywność, przedsiębiorczość
i podejmowanie samodzielnych
inicjatyw:
Umiejętność pracy w zespole:

Tolerancja
i szacunek dla siebie i innych
Ciekawość poznawcza:

Poszanowanie tradycji i kultury
własnego narodu oraz innych
narodów:
Wiedza jako podstawa
do rozwoju umiejętności:

- jest wrażliwy na otaczającą go przyrodę i piękno natury;
- jest życzliwy i służy pomocą;
- nie pozostaje obojętny na przejawy krzywdy, rozwiązuje konflikty i spory bez agresji.
- wytrwale dąży do celu;
- nie zraża się zbyt łatwo;
- nie poddaje się mimo przeszkód.
- szanuje zasady bezpieczeństwa oraz higieny i potrafi je stosować
w swoich codziennych czynnościach;
- potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym.
- nie ulega niczyim wpływom;
- potrafi podejmować decyzje dotyczące wyborów zachowań;
- chętnie i samodzielnie podejmuje twórcze działania i aktywnie uczestniczy w ich realizacji.
- odznacza się pomysłowością i zaradnością.
- działając w grupie, poczuwa się do współodpowiedzialności za wyniki jej pracy;
- pracuje w miarę swoich możliwości;
- nie zakłóca pracy grupy.
- szanuje poglądy, uczucia, przekonania odmienne od własnych;
- dostrzega różnice między ludźmi;
- korzysta z poznanych źródeł wiedzy;
- obserwuje zjawiska zachodzące w otoczeniu;
- logicznie myśli i argumentuje ,potrafi wyciągać wnioski ze swoich obserwacji;
- zna historię, tradycję, zwyczaje własnego regionu i narodu, -potrafi korzystać z oferty kulturalnej Piły;
- szanuje odmienność tradycji i kultury innych narodów;
- posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie dalszej edukacji na miarę swoich możliwości,
- potrafi dostrzec własne zdolności i rozwijać je wykorzystując różne źródła informacji,
- ma szerokie zainteresowania i pasje poznawcze;
- potrafi samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji;
- posiada umiejętność wykorzystania mediów do nauki.
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CECHY UCZNIA – SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ
Tolerancja i szacunek dla
siebie i innych

Kreatywność,
przedsiębiorczość i
podejmowanie
samodzielnych inicjatyw

Punktualność
i systematyczność

Kultura osobista
Ciekawość poznawcza
Wytrwałość
Wrażliwość
samodzielnycnicjatyw

Uczciwość
i wiarygodność

Komunikatywność
i otwartość

ROZD
ZIAŁ II

Umiejętność pracy w zespole

Poszanowanie tradycji
i kultury własnego narodu
oraz innych narodów

Obowiązkowość
i odpowiedzialność

Wiedza jako podstawa
do rozwoju umiejętności
Wrażliwość

Poczucie własnej wartości
i godności osobistej
i systematyczność

Wytrwałość
11

1. DIAGNOZA
„Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, docierać do wszystkich stron osobowych,
by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, czynów, słów, dawać pełną wizję świata i osoby
ludzkiej. Nie ma wychowania bez wartości…”
(Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli
konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.12)

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie:
 badań ankietowych,
 analizy protokołów zespołu wychowawczego,
 analizy zapisów w dziennikach lekcyjnych,
 analizy protokołów pedagogów i psychologa szkolnego oraz interwencji szkolnych,
 obserwacji,
 informacji od nauczycieli, wychowawców i rodziców/opiekunów,
 rozmów indywidualnych z uczniami.
Każdy nauczyciel a przede wszystkim wychowawca klasy opracowuje i realizuje program, który będzie spójny z ogólnymi założeniami –
obszarami szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.
Punktem wyjścia do planowanych działań będą zawsze potrzeby i możliwości uczniów naszej szkoły.
W maju i czerwcu r. szk. 2017/2018 – przeprowadzono badania ankietowe wśród 252 uczniów, 143 rodziców/opiekunów i 65 nauczycieli.
W informacjach zwrotnych podano potrzebę kontynuowania założeń programu według wskazanych obszarów.
W programie należy uwzględnić także inne obszary wskazane przez ankietowanych. Z ogólnej tematyki wyszczególniono tematy do działań
wychowawczo-profilaktycznych na rok 2018/19:
 Piła nasze miasto oraz inne kraje i kultury;
 rola rodziny, rodziców w życiu młodego człowieka;
 organizacja pikników i festynów;
 przemoc w rodzinie;
 sekty, emocje, uczucia;
 nękanie, gwałty, depresja;
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 niepełnosprawność;
 uzależnienie od telefonów;
 niechciana ciąża.
W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono następujące problemy wskazane przez uczniów i rodziców/opiekunów oraz nauczycieli:
Obszar 1: brak umiejętności interpersonalnych i właściwej komunikacji,
Obszar 2: lekceważenie obowiązku szkolnego, w tym wagary i spóźnienia,
Obszar 3: brak poczucia bezpieczeństwa w niektórych miejscach w szkole (toalety i szatnie szkolne) i poza nią,
Obszar 4: uzależnienia behawioralne oraz palenie papierosów w tym e-papierosów, picie alkoholu, narkotyki, dopalacze, środki odurzające,
substancje psychotropowe, środki zastępcze i nowe substancje psychoaktywne,
Obszar 5: samookaleczenia i problemy współczesnej młodzieży, np.: bulimia, anoreksja, zwiększanie masy ciała,
Obszar 6: agresja słowna i fizyczna, np.: wulgaryzmy, zastraszanie, poniżanie, zaczepki, gnębienie,
Obszar 7: kradzieże, wymuszenia, wyłudzenia,
Obszar 8: brak motywacji do nauki i trudności w nauce,
Obszar 9: niewystarczająca dbałość o swój rozwój, zdrowy styl życia i otaczający świat,
Obszar 10: brak znajomości kultury i sztuki, zaangażowania w rozwijanie postawy patriotyzmu i altruizmu.
Powyższe problemy, które zostały wskazane w badaniach, wskazują na zakłócenia w rozwoju naszych uczniów. Zadaniem niniejszego
programu jest zminimalizowanie czynników ryzyka oraz wskazanie czynników chroniących, które będą wzmacniać naszego wychowanka.
W czerwcu roku szkolnego 2018/2019 przeprowadzono badania ankietowe wśród 47 nauczycieli, 125 rodziców oraz 169 uczniów klas III-VII.
Wyniki wskazują, że Program Wychowawczo-Profilaktyczny „Ku wartościom” jest znany uczniom i ich rodzicom, a jego treści odpowiadają
potrzebom odbiorców i są realizowane prawidłowo.
Badani zostali również poproszeni o wskazanie obszarów do dalszej pracy wychowawczo- profilaktycznej. Tematyka treści dotyczyła głównie:
 Szacunek,
 Bezpieczeństwo,
 Organizacja festynów szkolnych, wycieczek,
 Uzależnienia,
 Tolerancja,
 Relacje międzyludzkie,
 Zdrowie,
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 Przemoc,
 Zagrożenia w Internecie.
Z podanych treści wynika, że w roku szkolnym 2019/2020 w pracy wychowawczo-profilaktycznej obszarom tym należy zwrócić szczególną
uwagę.

2. CZYNNIKI RYZYKA
„To właściwości indywidualne lub cechy środowiska społecznego, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia
zachowań, większym nasileniem i dłuższym czasem trwania istotnych problemów dotyczących zdrowia psychicznego”
(COiE i wsp, 1996, s. 16 w: Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli
konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.47),

zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego:
A) związane z sytuacją rodzinną:
- negatywne wzorce zachowań,
- brak zainteresowania problemami dziecka,
- brak konsekwencji w działaniu,
- brak jednolitości działań (rodzic/opiekun – szkoła),
- trudna sytuacja materialna,
- „euro sieroty”,
- rozpad rodziny,
- nadmierna krytyka,
- wymagania nieadekwatne do możliwości dziecka,
- trudna sytuacja materialna,
- brak wsparcia w rodzinie,
- brak wzorców do naśladowania
- brak współpracy rodziców/opiekunów ze szkołą,
- przewlekła choroba w rodzinie.
B) związane z grupą rówieśniczą:
- negatywny wpływ grupy (normy i zasady grupy są nieakceptowalne społecznie),
- presja grupy,
- ślepe naśladownictwo, podatność, brak własnego zdania,
- brak bliskich relacji z rówieśnikami, brak przyjaciół
- brak wsparcia w grupie rówieśniczej.
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C) związane ze szkołą:
- brak pomocy rówieśniczej w nauce – współpracy koleżeńskiej,
- kłopoty w nauce,
- brak motywacji do nauki,
- wagary,
- brak integracji rówieśniczej,
- brak wsparcia ze strony nauczyciela,
- negowanie przez nauczycieli indywidualności, kreatywności i twórczości.
D) związane z rozwojem osobowościowym:
- brak umiejętności radzenia sobie ze stresem,
- brak poczucia własnej wartości( niska samoocena),
- brak odpowiedzialności za własne słowa, czyny,
- brak wzorców – wskazania wartości,
- brak wsparcia w rozwiązywaniu problemów,
- brak motywacji do podejmowania działań,
- niski poziom dojrzałości emocjonalnej,
- zachowania negatywne niszczące siebie i innych,
- brak empatii,
E) związane ze społecznością narodową, lokalną i regionalną:
- brak szacunku do siebie, narodu, tradycji i symboli,
- nieznajomość dziedzictwa narodowego i regionalnego związanych z kulturą i sztuką,
- brak szacunku do otaczającego nas świata, natury i przyrody.

3. CZYNNIKI CHRONIĄCE
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„To właściwości indywidualne, relacje z bliskimi osobami, cechy środowiska
rodzinnego i pozarodzinnego, które mogą neutralizować lub kompensować negatywne
działanie czynników ryzyka, zwiększając ogólną odporność jednostki, wyzwalać energię i
procesy odwrotne do tych, które prowadzą do choroby, zaburzenia lub nieprzystosowania”.
(Ostaszewski, 2010, s. 82, w: Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.47)
i zwiększa odporność ucznia, wychowanka na działanie zachowań ryzykownych:
A) związane z sytuacją rodzinną:
- wskazywanie właściwych wzorców zachowań i postaw,
- wsparcie rodziców/opiekunów w wychowywaniu,
- ukazywanie możliwości dziecka,
- konsekwencja w działaniach wychowawczych,
- wspieranie dziecka w rodzinie i zainteresowanie jego problemami,
- stawianie wymagań zgodnych z możliwościami dziecka,
-chwalenie dziecka za każde, nawet najmniejsze osiągnięcie
B) związane z grupą rówieśniczą:
- ukazywanie wzorców do naśladowania,
- świadome wybieranie przynależności do grupy i konsekwentne przestrzeganie norm i zasad społecznych,
- umiejętność odpierania nacisków i presji,
- świadomość zagrożeń społecznych,
- bogate doświadczenia społeczne,
-umiejętność współpracy.
C) związane ze szkołą:
- umiejętność współpracy koleżeńskiej,
- wspieranie uczniów w nauce przez nauczycieli ich kreatywności, twórczości i wyobraźni,
- działania motywujące,
- wspieranie postaw realizujących własne ambicje i zdolności,
- własny przykład,
- ciekawe i urozmaicone lekcje,
- oferta zajęć pozalekcyjnych,
- jasne, sprawiedliwe i konsekwentne normy postępowania i oceniania,
- popieranie przejawów indywidualności,
- stosowanie różnorodnych form sprawdzania wiadomości i umiejętności,
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- stosowanie różnorodnych form nagradzania i stopniowania kar.
D) związane z rozwojem osobowościowym:
- budowanie relacji społecznych, altruizmu, ofiarności,
- kształtowanie postaw patriotyzmu,
- umiejętność radzenia sobie z emocjami i stresem,
- rozwijanie umiejętności współpracy w grupie, nawiązywania przyjaźni koleżeńskiej i pomocy wzajemnej, asertywności i empatii,
- wzmocnienie poczucia własnej wartości,
- wyznaczanie sobie celów życiowych i dążenie do nich,
- rozwijanie przedsiębiorczości,
- poszukiwanie i rozwijanie wartości,
- rozwijanie pasji i zainteresowań,
- budowanie odpowiedzialności za własne słowa i czyny,
- określanie dalszej drogi rozwoju, przyszłości,
-wiara we własne możliwości, znajomość swoich mocnych stron,
-dojrzałość emocjonalna,
-umiejętność odraczania gratyfikacji.
E) związane ze społecznością narodową, lokalną i regionalną:
- poznawanie i rozwijanie tożsamości narodowej, lokalnej i regionalnej,
- poznanie i szacunek wobec wybitnych Polaków,
- poznanie i kultywowanie tradycji, zwyczajów, symboli narodowych i regionalnych,
- kształtowanie postaw patriotyzmu, poznawania kultury i sztuki – dziedzictwa narodowego,
- umiejętność budowania szacunku do otaczającego świata, natury, przyrody.
Realne problemy występujące w szkole i wskazane przez grupę badawczą są podstawą do tworzenia tego programu.

ROZDZIAŁ III
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ZADANIA I TREŚCI PROGRAMU
LP.

TREŚCI PROGRAMU

OSOBY ODPOWIEDZIALNE

Zadanie 1: przygotowanie nauczycieli do realizacji programu
1.
2.

3.

Diagnoza potrzeb nauczycieli w zakresie realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego oraz
zaplanowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia (WDN).
Współpraca z instytucjami wspomagającymi realizację programu wychowawczo - profilaktycznego np.
jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami specjalistycznymi, podmiotami realizującymi świadczenia
zdrowotne, opieki psychiatrycznej, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczna, Policją, Sanepidem,
Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień dla dzieci i młodzieży, terapeuci, specjaliści oraz Ośrodkami
Doskonalenia Nauczycieli.
Przygotowanie bibliografii dot. wychowania i profilaktyki: literatura, scenariusze, programy.

4.

Bieżąca współpraca i wsparcie nauczycieli, wychowawców w realizacji programu wychowawczo profilaktycznego.

5.

Zadania nauczyciela i wychowawcy w szkole podstawowej

dyrektor szkoły
dyrektor
pedagodzy
psycholog

pedagodzy
psycholog
nauczyciele biblioteki
pedagodzy
psycholog
koordynator programu profilaktyki
koordynator wychowania zdrowotnego
dyrektor i wicedyrektorzy oraz
całe grono pedagogiczne

Zadanie 2: współpraca z rodzicami
1.

Diagnoza potrzeb i oczekiwań rodziców/opiekunów w zakresie wsparcia i niwelowania zagrożeń oraz
doskonalenia umiejętności wychowawczych.

2.

Przedstawienie oferty spotkań, warsztatów lub innych propozycji wspomagających potrzeby i oczekiwania
rodziców/opiekunów w zakresie poszerzenia umiejętności wychowawczych i zagrożeń młodzieży.

3.

Systematyczna współpraca w rozwiązywaniu problemów i bieżące informacje dotyczące dziecka.
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dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
wychowawcy
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
koordynatorzy
pedagodzy
psycholog

4.

Bieżące wsparcie rodziców/opiekunów oraz informacje nt. instytucji pomagających
w rozwiązywaniu problemów związanych bezpośrednio z dzieckiem.

5.

Zachęcanie rodziców/opiekunów do zaangażowania w życie szkoły i bezpośredniego udziału w życiu
dziecka. Wsparcie nauczycieli, uczniów w podejmowaniu działań w środowisku szkolnym, lokalnym,
regionalnym i narodowym.

6.

Organizowanie różnorodnych spotkań poszerzających wiedzę i umiejętności rodziców/opiekunów z
przedstawicielami poszczególnych instytucji wspierających wychowanie i udzielających pomocy w
rozwiązywaniu problemów dziecka.

7.

Zachęcanie do korzystania z oferty zajęć pozalekcyjnych, jako alternatywa spędzania czasu wolnego i
rozwijania zainteresowań przez dziecko, a przede wszystkim czytelnictwa.

8.

Dostarczanie wiedzy rodzicom/opiekunom nt. dojrzewania młodzieży, występujących problemów i
sposobów ich rozwiązywania, komunikacji, zdrowia, zagrożeń płynących z uzależnień czy przynależności do
grup destrukcyjnych.

9.

Formy współpracy z rodzicami:
- kontakty bezpośrednie- zebrania, spotkania indywidualne, spotkania okolicznościowe, dni otwarte, lekcje
otwarte, wizyty w domu ucznia(poznanie sytuacji życiowej ucznia);
- kontakty pośrednie – zeszyt korespondencji, rozmowy telefoniczne, e- dziennik, korespondencja listowa.

wychowawcy
nauczyciele przedmiotu
pedagodzy
psycholog
wychowawcy
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
grono pedagogiczne
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
nauczyciele biblioteki
wychowawcy
dyrektor
pedagodzy, wicedyrektorzy
psycholog
nauczyciele ds. promocji zdrowia
grono pedagogiczne
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
nauczyciele

Zadanie 3: działania informacyjne, edukacyjne, alternatywne i interwencyjne skierowane do uczniów
1.

Przeprowadzenie diagnozy potrzeb i oczekiwań wśród młodzieży i rodziców/opiekunów oraz nauczycieli w
zakresie bezpieczeństwa, wychowania i zagrożeń. Monitorowanie stopnia poczucia bezpieczeństwa w szkole.

2.

Zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole przepisami, procedurami, regulaminami, statutem szkoły i
innymi dokumentami obowiązującymi w Szkole Podstawowej Nr 2 w Pile.

3.

Dostarczanie odpowiedniej wiedzy i umiejętności z zakresu realizacji zadań wychowawczych,
informacyjnych, edukacyjnych, alternatywnych i interwencyjnych programu wychowawczo -
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pedagodzy
psycholog
koordynator programu profilaktyki
pedagodzy
psycholodzy
wychowawcy
pedagodzy
psycholog

profilaktycznego.
4.
5.

Wspieranie adaptacji szkolnej, integracji oraz dbałość o właściwą komunikację.
Organizowanie bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i zachęcanie do podejmowania zadań. Rozwijanie
czytelnictwa. Wsparcie w podejmowaniu samodzielnych inicjatyw.

6.

Zachęcanie uczniów do podejmowania zadań w różnorodnych akcjach na rzecz szkoły, klasy, środowiska lub
innych. Inspirowanie do działań w środowisku szkolnym, lokalnym, regionalnym i narodowym.

7.

Stwarzanie możliwości do uzupełniania braków w nauce i poszerzania wiedzy. Pomaganie uczniom ze
specyficznymi trudnościami w nauce.

8.

Rzetelna realizacja treści wychowawczych poświęconych zadaniom programu profilaktyki w obszarach
objętych diagnozą, potrzebami i możliwościami wychowanka.
Pomoc uczniom przejawiającym zachowania problemowe – propozycje alternatywnego wykorzystania czasu
i sił na inne formy pozytywnego wykorzystania swoich umiejętności.

9.
10.

Organizowanie różnorodnych form doskonalących umiejętność współpracy w grupie – debaty,
przedstawienia, pikniki, happeningi, festyny, gry, zabawy, zawody sportowe, wspólne świętowanie szkolne
tj. pasowanie, bal, dyskoteki, akcje charytatywne, itp.

11.

Wzmacnianie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnego obrazu siebie, wartości moralnych.
Rozwijanie talentów i promowanie sukcesów artystycznych, naukowych i sportowych. Zachęcanie uczniów
do odnoszenia sukcesów w różnych formach np. konkursy, zawody, akcje, wolontariat, koncerty, teatr itp..

12.

Uświadamianie uczniom aspektów wieku rozwojowego w sferze emocjonalnej, intelektualnej, społecznej i
aksjologicznej, a rozwojem fizycznym związanym z aktywnością i dietą.

13.

Proponowanie rozwiązywania problemów dziecka i kierowanie do odpowiednich instytucji wspomagających
– np. specjalistów.
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wychowawcy
nauczyciele biblioteki
cała społeczność szkolna
pedagodzy
psycholog
wychowawcy
nauczyciele biblioteki
pozostali nauczyciele
wychowawcy
nauczyciele j. polskiego, historii
pozostali nauczyciele
pedagodzy
psycholog
wychowawcy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
wychowawcy
nauczyciele poszczególnych przedmiotów
pedagodzy
psycholog
wszyscy nauczyciele
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
wszyscy nauczyciele,
rodzice
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
wszyscy nauczyciele,
rodzice
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
wychowawcy
nauczyciele ds. promocji zdrowia
pozostali nauczyciele
pedagodzy
psycholog

14.

Zaplanowanie realizacji zadań z wyznaczonych obszarów wychowania i profilaktyki zgodnie z potrzebami i
możliwościami ucznia.

wychowawcy
dyrektor, wicedyrektorzy
pedagodzy
psycholog
wychowawcy
pozostali nauczyciele

ROZDZIAŁ IV
POZIOMY DZIAŁAŃ wychowawczo-profilaktycznych:
DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE:
1. Proces wychowawczy:
A) Proces wychowania obejmuje po stronie nauczyciela następujące etapy:
- poznanie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych przez wychowanków,
- wspomaganie wychowanków w poznawaniu wartości i kształtowaniu umiejętności wnikania w istotę wartości, ich znaczenia w życiu człowieka
oraz w wartościowaniu rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;
- wspomaganie wychowanków w akceptacji świata wartości;
-motywowanie wychowanków do wolnego wyboru właściwych wartości;
- wspomaganie wychowanków w urzeczywistnianiu wartości i budowaniu właściwych struktur hierarchicznych;
- inspirowanie wychowanków do działań animacyjnych w środowisku społecznym w celu budowania świata wartości w coraz szerszych kręgach
społecznych.
(Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.17).

B) Po stronie ucznia etapy procesu wychowania przedstawia się następująco:
- uświadomienie sobie spektrum wartości preferowanych i urzeczywistnianych w swoim życiu;
- poznanie istoty wartości, ich kategorii oraz znaczenia w życiu człowieka – wzrost wiedzy o fenomenie wartości – oraz nabywanie umiejętności
wartościowania rzeczy i zjawisk w aspekcie aksjologicznym;
- akceptacja świata wartości;
- trafne wartościowanie siebie w aspekcie urzeczywistniania wartości.
2. Podstawa aksjologiczna programu:
A) zespół wartości opisujący osobę:
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godność, rozumność, mądrość, wolność, odpowiedzialność, zdolność do miłości i do transcendencji;
B) wartości związane z poszczególnymi „warstwami rozwojowymi”:
- warstwa biologiczna: zdrowie, pokarm, powietrze, ruch, wypoczynek, wartości geograficzno-klimatyczne, oraz wartości materialne:
wszystkie dobra materialne,
- warstwa psychiczna związana z wartościami poznawczymi: wiedza, nauka, mądrość, odkrywczość, twórczość;
- warstwa socjologiczna: przyjaźń, zainteresowanie inną płcią, uznanie w grupie, podejmowanie zadań i obowiązków w rodzinie, klasie,
organizacji, samorządu lokalnego, narodu, państwa;
- wartości etyczno- moralne i społeczne: prawość, wierność, poczucie odpowiedzialności, poszanowanie prawdy, dobroć, Ojczyzna, naród,
patriotyzm, niepodległość, praworządność, tradycja narodowa, prawa człowieka, godność człowieka, wolność, pokój, tolerancja,
sprawiedliwość, równość społeczna, zabezpieczenie społeczne, demokracja, solidarność;
- wartości osobowe – życia codziennego: zdrowie, rodzina, szczęście rodzinne, dom, wspólnota, sumienność, uczciwość, honor,
odpowiedzialność, posłuszeństwo, opanowanie, cierpliwość, odwaga, koleżeństwo, czystość, samodzielność, umiejętność bycia sobą,
lojalność, wytrwałość, prawdomówność, praca, pracowitość, łagodność, ufność, uprzejmość, udzielanie pomocy innym ludziom,
punktualność, systematyczność, dyskrecja, szczerość, stałość przekonań, szacunek, poszanowanie życia, pokora, przebaczenie,
wyrzeczenie, jałmużna, dobre obyczaje, sława;
- warstwa kulturowa: sztuka, poezja, muzyka, plastyka, pamięć historyczna, tradycje narodowe, kultura ludowa, myślenie, wyobraźnia
twórcza, talent,
- warstwa światopoglądowa - wartości ostateczne, religijne: szczęście, wiara, zbawienie, nadanie życiu sensu, życie rodzinne, szczęście
osobiste, szczęśliwa miłość, miłość bliźniego, likwidacja nędzy i głodu, praca dla społeczeństwa, dobrobyt.
3. Treści wychowawcze realizowane na poszczególnych poziomach edukacyjnych:

PLAN DROGI WYCHOWAWCZEJ NA POSZCZEGÓLNE LATA NAUKI
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KLASY I – II „JA I MOJA RODZINA”
- prawidłowe relacje z rodziną;
- miejsce dziecka w rodzinie;
- więzi rodzinne, związki uczuciowe, i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie;
- wartości i tradycje w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie czasu wolnego.
KLASY III „JA I MOI KOLEDZY”
- prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny – koleżeństwo i przyjaźń;
- istota koleżeństwa i przyjaźni – wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca;
- normy zachowania w grupie, odpowiedzialność za społeczność;
- dobra wola, dobre czyny, dbałość o dobro wspólne;
- miejsce w grupie rówieśniczej, rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron.
KLASY I V „MOJE NAJBLIŻSZE OTOCZENIE – REGION”
- tradycja i historia regiony;
- lokalne miejsca pamięci narodowej;
- muzea, zabytki kultury i przyrody;
- współczesne oblicze regionu: przemysł, szkolnictwo i instytucje naukowe, sport i turystyka, życie kulturalne;
- sylwetki osób zasłużonych dla rozwoju regionu i znaczących obecnie w środowisku;
- związki tradycji rodzinnych z tradycjami regionu.
KLASY V „ POLSKA – MOJĄ OJCZYZNĄ”
- godło, hymn państwowy, barwy narodowe;
- pieśni i utwory literackie o tematyce historyczno-patriotycznej;
- dzieje narodu i jego problemy współczesne;
- sylwetki wielkich Polaków;
- świadomość narodowa, szacunek dla własnego kraju, miłość do ojczyzny ( patriotyzm).
KLASY VI „MOJE OKNO NA ŚWIAT”
- polskie dziedzictwo kulturowe;
- otwarcie się na wartości kultur Europy i świata;
- miejsce Polski w Europie i świecie;
- tolerancja dla symboli, kultury, historii, religii innych narodów;
- integracja Polski z europejskimi systemami politycznymi, gospodarczymi i bezpieczeństwa.
KLASY VII i - „ DLA SIEBIE I INNYCH”
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- odpowiedzialność za swoje decyzje,
- szukanie inspiracji,
- alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu,
- więzi ze społecznością lokalną,
- niesienie pomocy innym.
KLASY VIII - „W DRODZE DO PRZYSZŁOŚCI”
- wyobraźnia, kreatywność, przedsiębiorczość,
- działania zespołowe w poszukiwaniu inspiracji,
- specjalizacja, kompetencje,
- różnice kulturowe i korzystanie z ich dorobku,
- podejmowanie działań na rzecz społeczności lokalnej.

RYTUAŁ SZKOLNY – TRADYCJE, OBRZĘDY I UROCZYSTOŚCI
O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZYM, KULTURALNYM I SPORTOWO-REKREACYJNYM
1. Realizacja treści o istotnym znaczeniu wychowawczym, zawartych w ścieżkach edukacyjnych, odbywa się poprzez podejmowanie różnych
działań pozalekcyjnych. Ich celem jest:
 tworzenie własnej symboliki i obrzędowości szkoły;
 dostarczanie przeżyć emocjonalnych i estetycznych uczniom, wzbogacających ich życie wewnętrzne;
 aktywizacja i integracja społeczności klasowej i ogólnoszkolnej w procesie przygotowywania imprez szkolnych;
 pogłębianie wiedzy uczniów z różnych dziedzin.
2. W działaniach wychowawczych podejmowanych w szkole duże znaczenie odgrywa kultywowanie starych i rozwijanie nowych form
obrzędowości szkolnej. Należą do nich:
a) obchody Dnia Patrona;
b) uroczyste inauguracje roku szkolnego;
c) uroczyste zakończenia roku szkolnego:
 odznaczanie uczniów wyróżniających się w nauce i w pracy na rzecz szkoły;
 pożegnania absolwentów – wręczanie rodzicom listów pochwalnych za właściwe wychowanie dziecka oraz podziękowań za
pomoc udzielaną szkole.
d) pasowanie pierwszoklasistów na uczniów;
e) pasowanie na czytelnika uczniów klas II;
f) uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej.
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3. W procesie wychowania istotną rolę odgrywa kształtowanie właściwych relacji pomiędzy dzieckiem a jego rodziną. Realizacja treści ścieżki
Wychowanie do życia w rodzinie odbywa się poprzez organizowanie uroczystości klasowych i szkolnych:
 Dzień Babci,
 Dzień Dziadka,
 Dzień Matki,
 Dzień Ojca,
 Dzień Dziecka.
Uczą one okazywania uczuć i szacunku dla najbliższych. Podkreślają, że każdy członek rodziny ma pewne obowiązki, za których wykonanie
powinien czuć się odpowiedzialny. Ukazują, że właściwe więzi w kochającej się rodzinie, dają dziecku poczucie bezpieczeństwa.
4. Uczestniczenie w kultywowaniu tradycji miasta i regionu sprzyja rozwojowi postaw patriotycznych uczniów. Poznaniu historii, tradycji i
teraźniejszości regionu służą:
 obchody rocznicy Powstania wielkopolskiego (1918 r.);
 uroczystości związane z obchodami „Dni Piły”;
 apele upamiętniające „wydarzenia czerwcowe” (Poznań 1956 r.), I wojna światowa, itp.
5. Uczniowie poznają osoby zasłużone dla miasta i regionu, wzorują się na ich obywatelskich postawach. Uczą się szacunku do historii i tradycji
oraz dorobku mieszkańców miasta i regionu. W ten sposób realizujemy treści ścieżki Edukacja regionalna, Wychowanie patriotyczne i
obywatelskie, mające na celu kształtowanie związku z krajem ojczystym, odbywa się poprzez organizowanie uroczystości upamiętniających
ważniejsze wydarzenia historyczne lub towarzyszących obchodom świąt państwowych. Można tu wymienić:
 rocznicę napaści niemieckiej i radzieckiej na Polskę w 1939 r.;
 Święto Niepodległości;
 Święto Konstytucji 3 Maja.
6. Uczniowie dbają również o cmentarze i miejsca pamięci narodowej.
7. Treści ścieżki Edukacja prozdrowotna realizowane są podczas cyklu imprez odbywających się pod hasłem „Bezpieczny Tydzień”. Uczniowie
poznają zachowania sprzyjające bezpieczeństwu i zdrowiu. Czwartoklasiści zdobywają kartę rowerową, pozostałe dzieci dowiadują się o
konieczności zachowania ostrożności na drogach, podczas zabaw oraz dbania o higienę ciała, odzieży, miejsca nauki i wypoczynku.
8. Na rozwój psychofizyczny i zdrowie uczniów decydujący wpływ ma ruch i uprawianie sportu. W szkole organizuje się wiele imprez o
charakterze sportowo – rekreacyjnym:
 uroczyste inauguracje i zakończenia roku sportowego;
 zawody międzyklasowe uczące zdrowej rywalizacji sportowej i współzawodnictwa.
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9. Wrażliwość uczniów na problemy ochrony środowiska rozwijają działania związane z akcją Sprzątanie Świata i Świętem Ziemi. Pokazują one,
jak w codziennym życiu w domu, szkole i miejscu zabaw uniknąć negatywnego wpływu na stan środowiska naturalnego. Treści ścieżki
Edukacja ekologiczna uświadamiają uczniom, że degradacja środowiska naturalnego wpływa ujemnie na zdrowie człowieka.
10.
Poznaniu i utrwalaniu tradycji i obrzędowości religijnej, obecnej i przodków, służą:
 konkursy na stroiki świąteczne;
 jasełka bożonarodzeniowe;
 spotkania wigilijne połączone z dzieleniem się opłatkiem;
 rekolekcje wielkopostne.
11.
Szkoła proponuje uczniom również możliwość uczestniczenia w imprezach o charakterze rozrywkowo – towarzyskim. Uczą one, jak
kulturalnie spędzać czas i organizować zabawę. Wspierają prawidłowy rozwój emocjonalny i społeczny – koleżeństwo i przyjaźń. Zwracają
uwagę na konieczność okazywania życzliwości osobom niepełnosprawnym i otaczania ich opieką podczas wspólnej zabawy. Cele te osiągane
są w trakcie następujących imprez:
 Dzień Chłopca;
 andrzejki;
 mikołajki;
 bale noworoczno-karnawałowe;
 Dzień Kobiet – Dzień Dziewczynek;
 powitanie wiosny.
Zaprezentowana tu działalność szkoły w zakresie wychowania służy wszechstronnemu rozwojowi osobowości uczniów.
DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE:
Profilaktyka uniwersalna:
- wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem
jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji psychoaktywnych,
odurzających środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się
nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, odurzających środków zastępczych, nowych substancji
psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm
i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia
społecznego. (Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.77,79).
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- celem ma być opóźnianie inicjacji, przeciwdziałanie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych. W dużej mierze działania
profilaktyczne skupiają się na tworzeniu wspierającego, przyjaznego klimatu szkoły, który pozytywnie wpływa na zdrowie psychiczne i poczucie
wartości, motywację do osiągnięć uczniów i nauczycieli. Pozwalają także na czynny udział rodziców/opiekunów w życiu szkoły.

Profilaktyka selektywna:
- wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w
wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych (Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej –
materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.77,79).
- dla dzieci i młodzieży znajdujących się w grupie podwyższonego ryzyka (np. z rodzin z problemem alkoholowym, uzależnieniem itp.)
organizowane są indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (terapia pedagogiczna, treningi umiejętności społecznych, socjoterapia).
Profilaktyka wskazująca:
- wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji uzależniających, środków i
substancji psychoaktywnych, odurzających środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane, jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia.
(Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej – materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.77,79).

- działania polegające na interwencji, terapii dzieci i młodzieży, przejawiających symptomy zaburzeń i wymagających specjalistycznego
przygotowania do ich udzielania. Na tym poziomie, w profilaktykę częściej angażują się instytucje zewnętrzne, przygotowane do prowadzenia
pomocy psychologicznej, psychiatrycznej, specjalistycznej lub innej medycznej.
(za: K. Ostaszewski, A. Borucka, 2005, w materiałach powarsztatowych: CDN, M. Beker-Goska, 2013; Dz.U. poz.1249 z dn. 18 sierpnia 2015r. za: Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły i placówki oświatowej –
materiały szkoleniowe dla nauczycieli konsultantów i doradców metodycznych, MEN – ORE, Warszawa 2017, s.77-79).

Na wszystkich poziomach profilaktyki stosuje się różne STRATEGIE:
A) Strategie informacyjne:
Celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie
dokonywania racjonalnego wyboru.
B) Strategie edukacyjne:
Mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z
ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.).
C) Strategie działań alternatywnych:
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Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez
stwarzanie możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczną, społeczną, sportową itp.).
D) Strategie interwencyjne:
Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu ich problemów oraz wspieranie w
sytuacjach kryzysowych. Interwencja obejmuje towarzyszenie uczniom w krytycznych momentach ich życia.
E) Strategie zmniejszania szkód:
Przewidziane są głównie dla potrzeb profilaktyki WSKAZUJĄCEJ. Adresatem tych działań są grupy najwyższego ryzyka.
ROZDZIAŁ V
Działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców wg niżej wskazanych obszarów i strategii:
STRATEGIE DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH.
Obszar 1: Brak umiejętności interpersonalnych i właściwej komunikacji.
Uczniowie
1.Zapoznanie uczniów
a. Strategie
z obowiązującymi prawami i obowiązkami
informacyjne
(dostarczenie
przepisami- procedurami, regulaminami,
adekwatnych informacji, Statutem Szkoły wynikającymi z roli
umożliwienie
ucznia oraz członka szkolnej społeczności,
dokonywania
rodziny, kraju, m.in. Deklaracją Praw
racjonalnego wyboru,
Człowieka, Konwencją Praw Dziecka.
wiedza o mechanizmach 2.Zapoznanie z zasadami kulturalnego
i następstwach zachowań zachowania, dialogu, umiejętności
ryzykownych)
słuchania innych i szacunku w zrozumieniu
ich poglądów (tolerancja).
3.Zapoznanie się z konsekwencjami
zachowań niewłaściwych, umiejętności
krytycznego myślenia w kontekście analizy

nauczyciele
1.Bieżąca analiza zachowań uczniów w
szkole.
2.Zapoznanie z podstawowymi prawami
i obowiązkami wynikającymi z roli
ucznia oraz członka szkolnej
społeczności, rodziny i kraju, m.in.
Deklaracją Praw Człowieka, Konwencją
Praw Dziecka.
3.Wspieranie adaptacji szkolnej, dialogu,
umiejętności słuchania i rozumienia
innych, ich poglądów, umiejętności
współdziałania.
4.Dostarczanie informacji dot. różnych
kultur, wyznań oraz akceptacji „inności”,
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rodzice/opiekunowie
1.Zapoznanie z zapisami
Statutu Szkoły i innymi
dokumentami szkolnymi
m.in. Deklaracją Praw
Człowieka, Konwencją
Praw Dziecka.
2.Wspieranie, rozmowy i
pomoc.
3.Przekazywanie informacji
zwrotnych.

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie
z trudnościami)

wpływów rówieśników i mediów na
zachowanie.
4.Kształtowanie umiejętności, właściwej
komunikacji stanowiącej podstawę
obowiązujących norm i reguł społecznych,
współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.
5.Kształtowanie postaw wyrażających
szacunek dla ludzi, niezależnie od religii,
statusu materialnego, wieku, wyglądu,
poziomu rozwoju intelektualnego i
fizycznego – osób niepełnosprawnych oraz
respektowanie ich praw. Zapobieganie
dyskryminacji.
1.Aktywny udział w zajęciach
informacyjnych i warsztatowych
doskonalących umiejętności
interpersonalne i komunikacyjne.
2. Udział w zajęciach dot. rozpoznawania
zagrożenia życia społecznego: alkoholizm,
narkomania, agresja, sekty, pornografia.
Zasady przeciwstawiania się
manipulacjom.
3.Kształtowanie umiejętności i
podtrzymywania relacji z rówieśnikami,
współpraca z innymi z zachowaniem
obowiązujących norm kultury osobistej.
4.. Rozwijanie wrażliwości i empatii,
umiejętności podejmowania działań

odmienności osób niepełnosprawnych i
ich praw. Zapobieganie dyskryminacji.
5.Dostarczenie informacji dot. właściwej
komunikacji, współpracy w grupie,
empatii, umiejętności krytycznego
myślenia w kontekście analizy wpływów
rówieśników i mediów na zachowanie.
6.Bieżąca obserwacja i rozmowy dot.
umiejętności interpersonalnych.

1. Inspirowanie do podejmowania
aktywności i inicjatyw oraz pracy
zespołowej i wypracowanie umiejętności
wyrażania własnych potrzeb,
współpracy, negocjacji, dyskusji, empatii
i konstruktywnych rozmów.
2. Kształtowanie postaw umiejętnego
rozpoznawania zagrożenia życia
społecznego: alkoholizm, narkomania,
agresja, sekty, pornografia. Zasady
przeciwstawiania się manipulacjom.
3.Rozwijanie talentów uczniów
i promowanie ich sukcesów.
4.Organizowanie zajęć wychowawczych
doskonalących umiejętności
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1.Monitorowanie potrzeb
i oczekiwań
rodziców/opiekunów w
zakresie komunikacji
interpersonalnej.
2.Współpraca ze szkołą,
wdrażanie do
zaangażowania
w różnorodne imprezy
szkolne.
3. Integrowanie zespołu
klasowego
rodziców/opiekunów.

mających na celu pomoc słabszym i
potrzebującym (wolontariat), umiejętność
rozwiązywania konfliktów i sporów.
5.Współpraca w organizowaniu zajęć
integrujących zespół klasowy, budowania
głębszych relacji koleżeńskich.
6. Wzmacnianie poczucia własnej wartości
w budowaniu właściwego obrazu siebie,
podtrzymywanie ciekawości poznawczej,
rozwijanie kreatywności i
przedsiębiorczości.
7. Rozwijanie umiejętności formułowania
prostych wniosków obserwacji i własnych
doświadczeń, wyrażania własnych opinii,
przekonań, poglądów i emocji w różnych
formach ekspresji i odpowiedzialności za
swoje decyzje i działania.
8.Przygotowanie do sprawiedliwego i
uczciwego oceniania zachowania własnego
i innych, mówienia prawdy,
sprawiedliwego traktowania.
9. Rozwijanie umiejętności szacunku do
ludzi różnych zawodów i profesji.

komunikacyjne zgodnych z
obowiązującymi normami i regułami
kultury osobistej, a także budowania
głębszych relacji.
5.Organizowanie zajęć doskonalących
umiejętność wyrażania szacunku do
każdego człowieka niezależnie od
wyznawanej religii, narodowości, statusu
materialnego, wieku, wyglądu, poziomu
intelektualnego i fizycznego – osoby
niepełnosprawne.
6.Integrowanie zespołu klasowego,
szacunku, współpracy, nawiązywania
relacji koleżeńskich, m. in. różnorodne
akcje edukacyjne i charytatywne, itp.
7.Organizowanie zajęć doskonalących
umiejętność współżycia w rodzinie,
klasie, społeczeństwie i wyrażania
własnych opinii, przekonań, poglądów i
emocji w różnych formach ekspresji i
odpowiedzialności za swoje decyzje i
działania (ekologia, SU).
8.Kształtowanie umiejętności
sprawiedliwego i uczciwego oceniania
zachowania własnego i innych,
mówienia prawdy, sprawiedliwego
traktowania.
9. Kształtowanie umiejętności
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c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

rozpoznawania własnych potrzeb i
możliwości oraz wspomaganie działań
służących kształtowaniu własnego
wizerunku i otoczenia, podtrzymywanie
ciekawości poznawczej, rozwijanie
kreatywności i przedsiębiorczości.
10. Organizowanie zajęć kształtujących
postaw radzenia sobie w sytuacjach
codziennych wymagających
umiejętności praktycznych oraz budzenie
szacunku dla pracy ludzi różnych
zawodów(WDŻ, WOS i inne).
1.Współorganizowanie różnorodnych form 1. Doskonalenie umiejętności
doskonalących umiejętność współpracy –
interpersonalnych, i komunikacyjnych.
przedstawienia, wycieczki, festyny, zawody 2.Nagradzanie postaw pozytywnych i
sportowe, wspólne świętowanie szkolne.
egzekwowanie kar wobec uczniów
2.Wykorzystywanie oferty zajęć
przejawiających zachowania
pozalekcyjnych, akcji charytatywnych na
destruktywne. Nacisk na nagrody ze
miarę swoich potrzeb, możliwości i
względu na ich większą ich skuteczność.
umiejętności.
3.Organizowanie zajęć pozalekcyjnych i
3. Podejmowanie i rozwijanie własnych
wdrażanie uczniów zgodnie z ich
zainteresowań i inspiracji np. współpraca z zdolnościami i umiejętnościami,
mediami, wolontariat, samorząd
uwrażliwianie na potrzeby innych i
uczniowski, klub, drużyna, wspólnota.
budowanie postaw współpracy i pomocy
4.Wykorzystywanie umiejętności i
( pomoc koleżeńska, wolontariat,
doświadczeń ludzi różnych zawodów i
współpraca z mediami, itp.).
profesji, sposobów rozwiązywania
4 Wzmacnianie aktywności i inicjatyw w
problemów, pozyskiwania nowych
kształtowaniu wizerunku ucznia i
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1.Konsultacje
z rodzicami/opiekunami.
2.Aktywne uczestnictwo w
życiu szkoły, asertywne
słuchanie
i monitorowanie potrzeb
dziecka.
3.Współpraca ze szkołą i
wspieranie dziecka w
aktywności społecznej
integrującej zespół klasowy
i szkolny.

doświadczeń i wiedzy.
5. Podejmowanie aktywności i inicjatyw w
kształtowaniu swego wizerunku i otoczenia
– SU, LOP, koło ekologiczne i inne.

d.Strategie
interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu
i rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

1. Rozmowy z nauczycielem,
wychowawcą, rodzicami/opiekunami,
pedagogiem, psychologiem.

otoczenia: SU, LOP, koło zainteresowań.
5.Kształtowanie otwartości na
doświadczenia osób niepełnosprawnych,
ludzi różnych zawodów i profesji,
sposobów rozwiązywania problemów,
pozyskiwania nowych zasobów wiedzy i
umiejętności praktycznych.
6.Rozwijanie świadomości dotyczącej
roli autorytetów i osób zasłużonych dla
szkoły, miasta, regionu, narodu.
1 Udzielanie wsparcia nauczycielom i
wychowawcom w sytuacji konfliktu.
2.Podejmowanie działań
identyfikujących problem i
konsekwentne rozwiązania.

1.Wspólne interwencje
rodzica/opiekuna
i wychowawcy.

Obszar 2: Lekceważenie obowiązku szkolnego, w tym wagary i spóźnienia.

a Strategie
informacyjne
(dostarczenie
adekwatnych informacji,
umożliwienie
dokonywania
racjonalnego wyboru,

Uczniowie
1. Bieżąca informacja
o frekwencji indywidualnej.
2. Zapoznanie z regulaminem oceniania
zachowania.
3.Zapoznanie z procedurami lekceważenia
obowiązku szkolnego.
4.Powody nagminnych spóźnień –

nauczyciele
1. Monitorowanie frekwencji uczniów rozpoznawanie uczniów z grup ryzyka.
2. Bieżące informowanie
rodziców/opiekunów
o nieobecności ucznia.
3. Promowanie uczniów za bardzo dobrą
frekwencję w szkole.
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rodzice/opiekunowie
1. Monitorowanie
frekwencji uczniówterminowe
usprawiedliwianie
nieobecności dziecka.
2.Bieżące informowanie
rodziców/opiekunów

wiedza o mechanizmach rozmowy z wychowawcą.
i następstwach zachowań
ryzykownych)

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą nt.
radzenia sobie
z trudnościami)

1.Nabywanie umiejętności
odpowiedzialności za własne
postępowanie. Zapoznanie z zasadami
postępowania wobec uczniów
wagarujących.
2. Aktywny udział w zajęciach adaptacyjno
– integracyjnych.
3.Udział w zajęciach z wychowawcą –
dostarczanie wiedzy o przyczynach niskiej
frekwencji lub spóźnieniach.

c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w

1. Udział w różnorodnych formach
aktywnego spędzania czasu wolnego,
również na terenie szkoły w ramach zajęć
dodatkowych

4. Informowanie rodziców/opiekunów
o terminach i sposobach
usprawiedliwiania nieobecności dziecka.

1. Uczenie odpowiedzialności za własne
postępowanie. Zapoznanie z zasadami
postępowania wobec uczniów
wagarujących.
2.Bieżąca aktualizacja danych
o uczniu i jego obecności w szkole
zgodnie z regulaminem zachowania.
3.Nieobecności ucznia - analiza sytuacji
wychowawczej.
4.Poznanie przyczyn wagarowania lub
częstego spóźniania się na określone
zajęcia i pomoc w aktualnych
problemach ucznia.
1.Nagradzanie uczniów za bardzo dobrą
frekwencję w szkole.
2.Organizowanie różnorodnych form
aktywnego spędzania czasu wolnego –
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o nieobecnościach dziecka.
3. Dostarczenie wzoru
podpisu
rodziców/opiekunów.
4.Informowanie o
procedurach postępowania
w przypadku lekceważenia
obowiązku szkolnego lub
nagminnych
i nieusprawiedliwionych
spóźnień.
1.Monitorowanie potrzeb
i oczekiwań wobec systemu
wychowawczego.
2. Umożliwienie aktywnej
współpracy
rodziców/opiekunów ze
szkołą.
3.Zapoznanie
rodziców/opiekunów
z regulaminem oceniania
zachowania.

1.Systematyczna kontrola
zeszytów obecności ucznia
na zajęciach w szkole.
2.Współpraca z

działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

strategie interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu i
rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

2. Systematyczne prowadzenie zeszytów
kontrolnych. Samokontrola.
3.Wykorzystywanie możliwości i
umiejętności – udział w zajęciach
zgodnych z zainteresowaniami.
1. Rozmowy z nauczycielem,
wychowawcą, rodzicami/opiekunami,
pedagogiem i psychologiem.

propozycje dla ucznia zgodnie z jego
predyspozycjami.
3.Egzekwowanie systematyczności
prowadzenia zeszytów kontrolnych.
1. Udzielanie nauczycielom,
wychowawcom wsparcia w w/w sytuacji
- zrozumienie przyczyny.

nauczycielami
i proponowanie dziecku
efektywnego
wykorzystania czasu
wolnego..
1. Wskazanie
rodzicom/opiekunom osób
lub instytucji udzielających
pomocy.

Obszar 3: Brak poczucia bezpieczeństwa w niektórych miejscach w szkole tj. toalety i szatnie szkolne i poza nią.
Uczniowie
1.Zapoznanie z podstawowymi zasadami
a Strategie
bezpieczeństwa, właściwego organizacja
informacyjne
(dostarczenie
ładu i porządku miejsca nauki i zabawy.
adekwatnych informacji, 2.Poznanie bezpiecznego i rozsądnego
umożliwienie
korzystania z narzędzi i urządzeń
dokonywania
technicznych; uczestnictwa w zajęciach
racjonalnego wyboru,
ruchowych i poruszania się po drogach;
wiedza o mechanizmach korzystania z komunikacji.
i następstwach zachowań 3.Obserwacja zachowań uczniów podczas
ryzykownych)
przerw – zgłaszanie nauczycielowi
problemów innych uczniów.
4.Rozmowy nt. bezpieczeństwa w drodze
do szkoły, szkole i w drodze powrotnej,

nauczyciele
1. Dostarczanie informacji o
podstawowych zasadach
bezpieczeństwa, organizowania ładu i
porządku wokół siebie, w miejscu nauki
i zabawy oraz bezpieczeństwa
poruszania się w szkole i poza nią.
2.Bieżące informowanie ucznia
o konsekwencjach własnego
postępowania, zasadach bezpieczeństwa
oraz zagrożeniach życia i zdrowia z
sytuacjach nadzwyczajnych.
2. Informowanie i przypominane o
bezpiecznym i rozsądnym korzystaniu z
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rodzice/opiekunowie
1. Zapoznanie rodziców za
Statutem Szkoły,
regulaminem zachowania
oraz procedurami
w zakresie niewłaściwego
zachowania dziecka.
2. Informowanie o
podjętych krokach i
konsekwencjach
niewłaściwego
postępowania dziecka.
3. Udzielanie wsparcia
rodzicom/opiekunom oraz

podczas przerw śródlekcyjnych, w
szatniach, na boisku.
5. Zapoznanie ze Statutem Szkoły,
regulaminem zachowania uczniów
i procedurami w zakresie przekraczania
zasad postępowania.
6.Ponoszenie konsekwencji zgodnie z
otrzymanymi informacjami o zagrożeniach
i skutkach przystępowania do sekt lub
innych grup destruktywnych.

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z

1.Promowanie właściwych zachowań
wśród rówieśników.
2.Zapoznanie się z normami społecznymi
i respektowanie ich – udział w szkolnych

narzędzi i urządzeń technicznych,
poruszaniu się po drogach, korzystaniu z
komunikacji oraz bezpieczne
organizowanie zajęć ruchowych.
3. Monitorowanie bezpieczeństwa
uczniów i wyznaczanie dalszych kroków
niwelujących problemy uczniów.
4. Przygotowanie, przeprowadzenie,
analiza ankiet dotyczących
bezpieczeństwa uczniów w szkole i
wnioski służące wyznaczaniu kolejnych
działań.
5. Zapoznanie ze Statutem Szkoły,
regulaminem zachowania uczniów
i procedurami w zakresie przekraczania
zasad postępowania - konsekwentne
egzekwowanie przestrzeganie norm
bezpieczeństwa.
6.Dostarczanie informacji
o zagrożeniach i skutkach zachowań
niebezpiecznych czy ryzykownych.
7. Uzupełnianie wiedzy o mechanizmach
działania sekt i innych grup
destruktywnych.
1.Doskonalenie umiejętności
właściwego zachowania w sytuacjach
zagrożenia życia i zdrowia oraz
sytuacjach nadzwyczajnych.. Integracja
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wskazówek – jak radzić
sobie w niektórych
trudnych sytuacjach?
4. Stała i aktywna
współpraca nauczycieli z
rodzicami/opiekunami.
5. Dostarczanie informacji
o skutkach wstępowania do
sekt i innych grup
destruktywnych.
6. Informowanie o
możliwościach znalezienia
pomocy nt. sekt i innych
grup destruktywnych.

1.Dostarczanie bieżących
informacji/konsultacje dla
rodziców w zakresie
bezpieczeństwa.

trudnościami)

prezentacjach.
3.Udział w warsztatach, szkoleniach
dotyczących właściwej komunikacji wśród
rówieśników, zachowań i współpracy oraz
niwelowania stresu.
3. Stwarzanie przyjaznej atmosfery na
lekcji i skuteczniejsze przyswajanie wiedzy
nt. bezpieczeństwa.
4.Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania sytuacji ryzykownych dla
siebie i innych ( grupy destruktywne,
Internet, gry i inne).

c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (

1.Odpowiedzialne korzystanie
z czasu wolnego podczas przerw.
2. Włączanie się w integrację zespołów
klasowych na godzinach wychowawczych,
podczas wspólnych wyjść czy wyjazdów.

zespołów klasowych.
2.Zapoznanie uczniów z prezentacjami
dot. bezpieczeństwa: „Nasza bezpieczna
szkoła”, „Bezpieczna droga do szkoły”,
„Jestem bezpiecznym użytkownikiem
drogi”, „Bezpieczna szkoła i okolica”, „
Bezpieczna droga z radami
Spongeboba”. Promowanie właściwych
zachowań wśród uczniów.
3.Udział w warsztatach, szkoleniach
dotyczących zapewnienia właściwej
opieki i zapewnienia bezpieczeństwa
uczniom także w Internecie.
4.Bieżące analizowanie sytuacji
i konsekwentne wprowadzanie
wniosków w życie szkoły/klasy
i bezpieczeństwa uczniów.
5.Organizowanie lekcji, pogadanek,
warsztatów dot. przynależności do
destruktywnych grup rówieśniczych.
6. Przedstawienie dziecku
odpowiedniego sposobu reagowania w
sytuacji poczucia zagrożenia.
1.Spotkania wychowawcy/nauczyciela
z uczniem przejawiającym problemy
niedostosowania społecznego oraz
uczniem zgłaszającym sytuacje
niebezpieczne, wypadki. Bieżąca
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2.Pogadanki, prelekcje i
inne formy doskonalenia
umiejętności
rozpoznawania sytuacji
niebezpiecznych dla
własnego dziecka.
3.Umożliwienie
rodzicom/opiekunom
aktywnej współpracy ze
szkołą.
4. Dostarczenie wiedzy
i umiejętności nt.
bezpiecznego korzystania z
komputera, Internetu, gier,
itp. i przynależności do
destruktywnych grup
rówieśniczych.

1. Konsultacje dla
rodziców/opiekunów.
2.Udział rodziców/
opiekunów w działalności
szkoły m.in. dyskoteki,

artystyczną, społeczną,
sportową)

3. Włączanie się do organizacji
różnorodnych form promujących atmosferę
bezpieczeństwa w szkole i poza nią festyny, kółka zainteresowań, wspólne
wyjazdy i zawody, pogadanki, projekcje
filmów, teatrów profilaktycznych.

strategie interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu i
rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

1.Reagowanie na niewłaściwe zachowania
– rozmowy z wychowawcą/ nauczycielem.
2.Nabywanie umiejętności w
przeciwstawianiu się niewłaściwym
zachowaniom rówieśników.

interwencja.
2.Sprawdzanie stopnia poczucia
bezpieczeństwa uczniów w szkole/klasie.
3. Stwarzanie przyjaznej atmosfery na
lekcjach i przerwach.
4.Organizacja różnorodnych form
promujących atmosferę bezpieczeństwa
w szkole i poza nią - festyny, kółka
zainteresowań, wspólne wyjazdy
i zawody, pogadanki, projekcje filmów,
teatry profilaktyczne.
1. Udzielanie wsparcia nauczycielom/
wychowawcom w sytuacji zagrożenia.
2.Reagowanie na niewłaściwe
zachowania.
3.Indywidualne rozmowy z uczniami,
którzy zakłócają właściwą atmosferę na
zajęciach (nauczyciel, wychowawca,
pedagog, psycholog, dyrekcja szkoły).

wystawy, festyny, itp.
3. Ukazanie możliwości
zaangażowania dziecka
w różnorodne formy
aktywności społecznej
zgodnie z możliwościami i
potrzebami.

1.Konsultacje dla
rodziców/opiekunów.
2.Wspieranie rodziców/
opiekunów i pomoc w
rozwiązywaniu problemów
dziecka.
3.Udostępnianie adresów
instytucji pomocowych.

Obszar 4: Uzależnienia behawioralne oraz palenie papierosów w tym e papierosów, picie alkoholu, narkotyki, dopalacze, środki odurzające,
substancje psychotropowe, środki zastępcze, nowe substancje psychoaktywne.

a Strategie
informacyjne
(dostarczenie
adekwatnych informacji,

Uczniowie
1.Ponoszenie odpowiedzialności
posługiwania się technologią dostosowaną
do predyspozycji psychofizycznych i
zdrowotnych i angażowanie się w

nauczyciele
1.Rozwijanie poczucia osobistej
odpowiedzialności posługiwania się
technologią dostosowaną do
predyspozycji psychofizycznych i
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rodzice/opiekunowie
1.Zdobywanie informacji
nt. objawów i skutków
uzależnień tj. narkotyków,
środków odurzających,

umożliwienie
dokonywania
racjonalnego wyboru,
wiedza o mechanizmach
i następstwach zachowań
ryzykownych)

prawidłowe i zdrowe zachowania,
rozpoznawania symptomów uzależnienia.
2.Zdobywanie informacji o społecznych i
zdrowotnych skutkach uzależnień tj. od
komputera, gier, narkotyków, dopalaczy,
picia alkoholu, palenia papierosów, e –
papierosów i innych używek.
3.Zapoznanie ze Statutem Szkoły,
Wewnątrzszkolnym Regulaminem
Oceniania Zachowania odnośnie
uzależnień, prawa postępowania w
sprawach nieletnich oraz procedurą
postępowania z uczniem podejrzewanym
lub palącym papierosy/zażywającym
nikotynę.
4.Poznanie procedur dotyczących działań
interwencyjnych w przypadku korzystania
jakichkolwiek z używek na terenie szkoły i
jej okolicy.
5. Poznanie procedur prawnych i
moralnych skutków posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków
psychoaktywnych oraz odnoszące się do
stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnej, dotyczących
rozpowszechniania programów
komputerowych, przestępczości
komputerowej, poufności, bezpieczeństwa i

zdrowotnych, zachęcanie do
angażowania się w prawidłowe i zdrowe
zachowania, rozpoznawania symptomów
uzależnienia.
2.Dostarczanie informacji i rzetelnej
wiedzy umiejętnego korzystania z
różnych źródeł technologii
informacyjno-komunikacyjnej oraz
objawów i skutków uzależnień
behawioralnych, narkotyków, picia
alkoholu, palenia papierosów, epapierosów, zażywania dopalaczy czy
korzystania z gier lub innych uzależnień.
3. Prowadzenie systematycznej
profilaktyki poprzez informację
i edukację na wszystkich przedmiotach o zagrożeniach, uzależnieniach
i konsekwencjach zdrowotnych,
społecznych wynikających z korzystania
z nowoczesnych technologii
informacyjnych, komunikacyjnych oraz
dostępnych środkach uzależniających wg możliwości i potrzeb.
4. Dostarczenie wiedzy i zapoznanie
uczniów ze Statutem Szkoły,
Wewnątrzszkolnym Regulaminem
Oceniania Zachowania odnośnie
uzależnień, prawa postępowania w
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picia alkoholu, palenia
papierosów, e- papierosów,
dopalaczy i innych używek,
komputera, gier i innych.
2.Zapoznanie ze Statutem
Szkoły,
Wewnątrzszkolnym
Regulaminem Oceniania
Zachowania odnośnie
uzależnień, prawa
postępowania w sprawach
nieletnich oraz procedurą
postępowania z uczniem
podejrzewanym lub
palącym papierosy/
zażywającym nikotynę.
3. Rozmowy z dziećmi w
domu nt. sposobu
spędzania czasu wolnego,
przyjaźni, zainteresowań
i skutkach wejścia w
uzależnienie.
4.Rozmowy i obserwacja
własnego dziecka i bieżące
monitorowanie sytuacji.
5.Dostarczenie informacji
nt. procedur prawnych i
moralnych skutków

ochrony danych, informacji w komputerze i
w sieciach komputerowych.
6.Spotkania z Policją, specjalistami ds.
profilaktyki i uzależnień, terapeutami itp.
7. Zdobywanie wiedzy
o zagrożeniach, uzależnieniach
i konsekwencjach zdrowotnych,
społecznych wynikających z korzystania z
nowoczesnych technologii informacyjnych,
komunikacyjnych oraz dostępnych
środkach uzależniających.

b. Strategie edukacyjne

1.Udział w zajęciach dot. właściwego

sprawach nieletnich oraz procedurą
postępowania z uczniem podejrzewanym
lub palącym papierosy/zażywającym
nikotynę.
5.Ugruntowanie wiedzy na temat okresu
rozwojowego dzieci i młodzieży wpływu uzależnienia tj. narkotyków,
środków odurzających, picia alkoholu,
palenia papierosów, e-papierosów,
dopalaczy i innych, komputera i gier.
6.Bieżąca analiza sytuacji
wychowawczej uczniów
i odnotowywanie każdego przypadku.
6.Nabywanie wiedzy w rozpoznawaniu
uczniów z grupy ryzyka.
8.Dostarczenie informacji nt. procedur
prawnych i moralnych skutków
posiadania i rozprowadzania środków
psychoaktywnych oraz odnoszące się do
stosowania technologii informacyjnokomunikacyjnej, dotyczących
rozpowszechniania programów
komputerowych, przestępczości
komputerowej, poufności,
bezpieczeństwa i ochrony danych,
informacji w komputerze i w sieciach
komputerowych.
1. Prowadzenie lekcji wychowawczych i
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posiadania, zażywania i
rozprowadzania środków
psychoaktywnych przez
ucznia.

1 Zdobywanie wiedzy nt.

(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z
trudnościami)

c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

korzystania, wyszukiwania, porządkowania
informacji z różnych źródeł, korzystania z
technologii informacyjno-komunikacyjnej.
2.Bezpieczne poruszanie się w przestrzeni
cyfrowej, kształtowanie odpowiedzialności
za siebie i innych, za dokonywane wybory i
postępowanie.
3.Ćwiczenie asertywności np. ”Nie biorę!”,
trening asertywności.
4. Udział w zajęciach adaptacyjnointegracyjnych.
5.Udział w warsztatach z terapeutami..
6.Udział w różnorodnych formach
edukacyjnych uświadamiających
konsekwencje i skutki uzależnienia np.
„Cyfrowo bezpieczni”.
7.Udział w zajęciach/ warsztatach uczących
rozwijania świadomości dotyczącej prawa
do prywatności, w tym ochrony danych
osobowych oraz ograniczonego zaufania do
osób poznanych w sieci.
1.Udział w konkursach plastycznych dot.
profilaktyki uzależnień.
2.Współorganizowanie „DNIA SPORTU”,
„DNIA BEZ PAPIEROSA”, czyli dnia
promującego zdrowy styl życia, bez
uzależnień. Projekt „Cyfrowo bezpieczni”.
3. Udział w różnorodnych formach

kształtowanie właściwych wzorców
zachowań, asertywności, właściwego
gospodarowania czasem wolnym,
odpowiedzialności,.
2.Doskonalenie umiejętności pracy z
rodzicami/opiekunami w sprawie
korzystania z technologii informacyjnokomunikacyjnych oraz rozpoznawania
różnorodnych uzależnień.
3.Organizowanie różnorodnych form
edukacyjnych uświadamiających o
skutkach i konsekwencjach uzależnienia.
4.Rozwijanie świadomości dot. prawa do
prywatności, w tym ochrony danych
osobowych oraz ograniczonego zaufania
do osób poznanych w sieci. Bezpieczne
poruszanie się w przestrzeni cyfrowej.
5.Kształtowanie w uczniu postaw
opartych na odpowiedzialności
za dokonywane wybory
i postępowanie.
1. Zapobieganie uzależnieniom poprzez
budowanie u ucznia poczucia własnej
wartości zapobiegające uzależnieniom.
2. Stała kontrola uczniów podczas
przerw i lekcji.
4.Organizacja obchodów „Dnia bez
papierosa”, „Dnia Sportu” Projekt
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objawów i skutków
uzależnień tj. narkotyków,
środków odurzających,
picie alkoholu, palenie
papierosów, dopalaczy
i innych używek,
komputera i gier warsztaty dla rodziców/
opiekunów z terapeutami
lub innymi specjalistami.
2.Doskonalenie
umiejętności motywacji
dzieci i młodzieży
do zdrowego stylu życia
i umiejętności odmawiania.
3. Warsztaty - Bezpieczne
poruszanie się w
przestrzeni cyfrowej.

1.Zaangażowanie
rodziców/opiekunów
w życie szkoły –
młodzieży.
2.Rozmowy z uczniami
i rodzicami/opiekunami nt.
konsekwencji uzależnień.

strategie interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu i
rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

uświadamiających skutki uzależnień –
filmy, inscenizacje, konkursy, wystawy,
prace plastyczne, plakaty, ulotki,
happeningi, inscenizacje, prelekcje,
warsztaty, sport, zabawy lub inne formy
atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.
4. Korzystanie z atrakcyjności kół
zainteresowań, poszukiwanie własnych
predyspozycji, jako alternatywa życia bez
uzależnień np. zaangażowanie w
wolontariat.
5. Udział w zajęciach prowadzonych przez
Regionalne Centrum Profilaktyki
Uzależnień dla dzieci i młodzieży w
Rogoźnie (wg potrzeb) - świadomość
skutków korzystania z substancji
psychoaktywnych
1.Spotkania z psychologiem, pedagogiem i
specjalistami.
2.Rozmowy z nauczycielem, wychowawcą,
rodzicem/opiekunem, pedagogiem,
psychologiem szkolnym- odnotowanie
interwencji i adnotacji w dzienniku
pedagoga, psychologa szkolnego,
specjalistów.

„Cyfrowo bezpieczni „i innych form tj.:
filmy, inscenizacje, konkursy, wystawy,
prace uczniowskie, happeningi, zabawy i
inne formy atrakcyjnego spędzania czasu
wolnego – zaangażowanie wszystkich
nauczycieli, rodziców/opiekunów i całej
społeczności szkolnej.
5.Wskazywanie atrakcyjności kół
zainteresowań i rozbudzanie ich
predyspozycji, jako alternatywa życia
bez uzależnień.
6.Organizowanie zajęć w Regionalnym
Centrum Profilaktyki Uzależnień dla
dzieci i młodzieży w Rogoźnie (wg
potrzeb) - świadomość skutków
korzystania z substancji
psychoaktywnych.
1.Współpraca z instytucjami
wspomagającymi: Poradnią
Psychologiczno-Pedagogiczną,
ośrodkami zdrowia, Poradnią
Psychiatryczną, Policją, ośrodkami
uzależnień, terapeutami, sądem,
kuratorami i innymi (wg potrzeb).
2.Udzielanie wychowawcom,
nauczycielom wsparcia w sytuacji
wymagającej interwencji.
3.Konsekwencja wypełniania zaleceń
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3.Wdrażanie
rodziców/opiekunów w
obchody „Dnia bez
papierosa”, „Dnia Sportu”,
konkursy i innych form
pokazujących życie bez
uzależnień.
4. Umożliwienie
rodzicom/opiekunom zajęć
dot. rozpoznawania
uzależnień
i rozbudzania
zainteresowań
u dziecka.

1. Nawiązanie współpracy
z psychologiem,
terapeutami
i Poradnią Psychologiczną,
ośrodkami uzależnień,
Sądem i kuratorami.
2.Wskazanie rodzicom/
opiekunom instytucji
udzielających pomocy
i wsparcia w sytuacji
uzależnienia.

proceduralnych.
4.Zwiększenie kontroli miejsc,
w których uczniowie mogą zażywać
używki lub palić papierosy – toalety,
boiska i okolice szkoły.

3.Wzmocnienie współpracy
z wychowawcami,
nauczycielami w pracy z
dzieckiem.

Obszar 5: Samookaleczenia i problemy współczesnej młodzieży (bulimia, anoreksja, zwiększanie masy ciała, itp.).
Uczniowie
1.Zapoznanie z następstwami dojrzewania
a Strategie
fizycznego, intelektualnego,
informacyjne
(dostarczenie
emocjonalnego, społecznego i
adekwatnych informacji, aksjologicznego.
umożliwienie
2.Zdobywanie informacji o skutkach
dokonywania
zdrowotnych, wartości odżywczych
racjonalnego wyboru,
produktów żywnościowych, znaczenia
wiedza o mechanizmach odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia
i następstwach zachowań i społecznych zachowań ryzykownych.
ryzykownych)
3. Uświadamianie sobie i zdobywanie
wiedzy i informacji nt. budowania
właściwej komunikacji, więzi rodzinnych i
przyjacielskich, poczucia własnej wartości.
4. Zapoznanie się z przyczynami i skutkami
otyłości, nieuzasadnionego odchudzania
się, nadużywania leków ogólnodostępnych
i używania sterydów w celu zwiększenia
masy mięśni.

nauczyciele
1. Ugruntowanie wiedzy nt. dojrzewania
młodzieży.
2. Dostarczanie informacji o skutkach
zdrowotnych, wartości odżywczych
produktów żywnościowych, znaczenia
odpowiedniej diety dla utrzymania
zdrowia i społecznych zachowań
ryzykownych.
3.Poszerzanie wiedzy nt. zachowań
ryzykownych umożliwiających
zrozumienie podejmowanych przez
młodzież niewłaściwych decyzji/działań.
4. Poszerzanie wiedzy dot. przyczyn i
skutków otyłości, nieuzasadnionego
odchudzania się, nadużywania leków
ogólnodostępnych i używania sterydów
w celu zwiększenia masy mięśni.
5.Rozpoznanie wśród uczniów grup
ryzyka w klasie czy szkole.
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rodzice/opiekunowie
1. Zdobycie informacji nt.
zachowań ryzykownych
umożliwiającej rozumienie
zjawiska podejmowania
przez młodzież zachowań
ryzykownych.
2. Informowanie
rodziców/opiekunów
o społecznych i
zdrowotnych skutkach
zachowań dysfunkcyjnych,
jakie zdarzyły się w szkole
/ klasie.
3.Dostarczanie informacji
nt. osób lub instytucji
pomocowych.

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z
trudnościami)

c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

1. Udział w zajęciach adaptacyjno –
integracyjnych.
2. Trening asertywności.
3. Doskonalenie umiejętności
komunikacyjnych.
4. Kształtowanie postaw opartych na
odpowiedzialności za dokonywanie
wyborów i konsekwencji zachowań
ryzykownych.
5.Zdobywanie wiedzy nt. różnych
aspektów zdrowia.
6. Udział w pogadankach dot. zdrowego
stylu życia, aktywności, właściwej diety i
chorób cywilizacyjnych - uwrażliwienie
dzieci na objawy (w celu zgłaszania ich
nauczycielowi)
1.Korzystanie z atrakcyjnej oferty zajęć
pozalekcyjnych.
2.Udział w działaniach alternatywnych
pobudzających do wzrostu systemu
wartości, samooceny, obniżania poziomu
stresu i osiągania sukcesu.
3. Podejmowanie działań charytatywnych
w klasie, szkole, środowisku lokalnym
umożliwiającym rozwijanie zainteresowań,

6. Analiza sytuacji wychowawczej –
bieżące problemy ucznia (wymiana
informacji między nauczycielami) o
1.Monitorowanie potrzeb i reagowanie w
zakresie zachowań ryzykownych.
2. Kształtowanie umiejętności pracy z
rodzicami ucznia przejawiającego
zachowanie ryzykowne.
3. Prowadzenie lekcji wychowawczych
uświadamiających uczniom potrzeby
rozwojowe, aspekty zdrowotne w
zachowaniach ryzykownych, zdrowego
stylu życia i właściwego odżywiania.

1.Indywidualne rozmowy
z uczniem mającym problemy.
2.Rozbudzanie zainteresowań, pasji
poprzez ciekawe lekcje, wycieczki i
atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych.
3. Organizowanie warsztatów,
konkursów, olimpiad, wystaw, zawodów
i zajęć pozalekcyjnych umożliwiających
podejmowanie działań przez ucznia.
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1. Monitorowanie potrzeb
i oczekiwań wobec systemu
wychowawczoprofilaktycznego szkoły.
2.Organizowanie zajęć
warsztatowych/ prelekcji
umożliwiających
rozpoznawanie
i umiejętne budowanie
więzi, emocji i komunikacji
niwelujące zachowania
ryzykowne.
3. Umożliwienie
współdecydowania i
aktywnej działalności
rodziców/opiekunów.
1.Konsultacje dla
rodziców/opiekunów.
2. Zaangażowanie
rodziców/opiekunów
w życie szkoły / klasy.
3.Organizowanie spotkań
ze specjalistami w ramach
potrzeb indywidualnych
dziecka.

strategie interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu i
rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

aktywne spędzanie czasu wolnego, rozwój
osobowości oraz współpracę.
4.Rozwijanie zainteresowań i pasji
szkolnych.
1.Rozmowy z nauczycielem, wychowawcą,
rodzicem/opiekunem, pedagogiem,
psychologiem.

4.Budowanie w uczniu właściwego
obrazu siebie, samooceny, umiejętności
radzenia sobie z emocjami, stresem
i osiągania sukcesu.
1.Udzielanie nauczycielom wsparcia w
sytuacji kryzysowej.

1. Wskazanie
rodzicom/opiekunom, osób
i instytucji udzielających
pomocy
i wsparcia w sytuacji
kryzysowej.

Obszar 6: Agresja słowna i fizyczna ( wulgaryzmy, zastraszanie, poniżanie, zaczepki, gnębienie, itp.).
Uczniowie
1.Zapoznanie się z zapisami
a Strategie
Wewnątrzszkolnego Regulaminu Oceniania
informacyjne
(dostarczenie
Zachowania w szkole i konsekwencjami
adekwatnych informacji, przekroczenia norm czy niewłaściwego
umożliwienie
postępowania.
dokonywania
2.Zdobywanie informacji o społecznych
racjonalnego wyboru,
skutkach agresji słownej i fizycznej i
wiedza o mechanizmach odpowiedzialności za własne czyny.
i następstwach zachowań 3.Kształtowanie umiejętności właściwego
ryzykownych)
komunikowania się w różnych sytuacjach
społecznych, dbałość o język i kulturę
wypowiadania się, szacunku do innych.
b. Strategie edukacyjne

1.Udział w zajęciach integracyjnych

nauczyciele
1.Zdobywanie informacji i umiejętności
w zakresie kształtowania postaw
społecznych, komunikowania się,
kulturalnego wypowiadania się,
szacunku do siebie i innych
2.Poszerzanie wiedzy z zakresu
zapobiegania i reagowania
na agresję słowną i fizyczną.
3.Promowanie właściwych postaw.
4.Rozpoznawanie uczniów z grup
ryzyka.
5.Analiza sytuacji wychowawczej.
1. Monitorowanie potrzeb w zakresie
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rodzice/opiekunowie
1. Zapoznanie z
dokumentami szkolnymi
m.in. Statut Szkoły,
Wewnątrzszkolny
Regulamin Oceniania
Zachowania.
2.Zdobycie wiedzy na
temat agresji i radzenia
sobie z nią.
3.Informowanie rodziców/
opiekunów o społecznych
skutkach zachowań
dysfunkcyjnych.
1.Monitorowanie potrzeb

(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z
trudnościami)

kształtujących umiejętność współpracy
i konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów, radzenia sobie
z emocjami i stresem ( niwelowania
poziomu stresu)..
2. Trening asertywności, radzenia sobie z
własnymi emocjami, redukowania lękudoskonalenie umiejętności komunikacji
oraz kształtowanie umiejętności analizy
prostych sytuacji wychowawczych,
identyfikowania przyczyn własnego
postępowania i odróżniania dobra od zła.
3. Nabycie umiejętności reagowania w
sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy
osobom dotkniętym zachowaniami
agresywnymi i minimalizowanie skutków.
4.Nabycie umiejętności rozpoznawania, na
czym polega przemoc, przestępstwa
seksualne, możliwości zapobiegania im i
sposobów obrony.
5. Miłość, jako postawa człowieka i
płaszczyzna życia i współpracy z innymi.

c. Strategie

1.Udział w zajęciach pozalekcyjnych.

doskonalenia umiejętności
rozwiązywania konfliktów, agresji,
radzenia sobie z negatywnymi emocjami,
analiza oraz kształtowanie tych
umiejętności.
2. Kształtowanie postaw opartych na
otwartości i przyzwolenia na dyskusję,
odpowiedzialności za dokonywane
wybory i własne postępowanie
3.Redukowanie agresywnych zachowań
poprzez uczenie sposobów
rozwiązywania problemów i
rozpoznawania przyczyn własnego
postępowania, analizy i redukowania
lęku.
4.Rozwijanie umiejętności reagowania w
sytuacjach kryzysowych, niesienia
pomocy i minimalizowania skutków.
5. Rozwijanie umiejętności
rozpoznawania, na czym polega
przemoc, przestępstwa seksualne,
możliwości zapobiegania im i sposobów
obrony.
6.Rozwijanie umiejętności okazywania
postawy miłości w porozumiewaniu się,
współpracy i zachowaniach wobec
drugiego człowieka.
1.Spotkania wychowawcy, nauczyciela z
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i oczekiwań
rodziców/opiekunów.
2.Umożliwienie
rodzicom/opiekunom
udziału
w warsztatach
doskonalących umiejętność
rozwiązywania konfliktów.
3.Zapoznanie
rodziców/opiekunów
z konsekwencjami
niewłaściwych zachowań.

1. Organizowanie spotkań

alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

strategie interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu i
rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

2.Wdrażanie w różnorodne prace m.in.
charytatywne na rzecz innych doskonalące
umiejętność współpracy, komunikacji
i zachowań pozytywnych.
3.Udział w warsztatach, spotkaniach
kształtujących postawę szacunku drugiej
osoby, właściwej komunikacji,
konstruktywnego rozwiązywania
konfliktów, postawy negocjacji i mediacji.
4.Rozwijanie umiejętności lepszego
rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i
udzielanie odpowiedzi na pytania:, Kim
jestem? Jakie są moje cele życiowe?
5.Wykonywanie plakatów i ulotek o
przeciwdziałaniu agresji fizycznej i słownej
na zajęciach edukacyjnych (m. in. zajęcia
artystyczne, lekcje wychowawcze itp.).
1.Rozmowy z nauczycielem, wychowawcą,
rodzicem/opiekunem, pedagogiem,
psychologiem, dyrekcją.

uczniem przejawiającym agresję słowną
lub fizyczną.
2Atrakcyjna oferta zajęć pozalekcyjnych.
3. Organizowanie warsztatów, spotkań
kształtujących postawę szacunku drugiej
osoby, właściwej komunikacji, postawy
negocjacji i mediacji. konstruktywnego
rozwiązywania konfliktów.
4.Zajęcia praktyczne dla uczniów
chcących rozwijać umiejętności lepszego
rozumienia siebie poprzez poszukiwanie
i udzielanie odpowiedzi na pytania:, Kim
jestem? Jakie są moje cele życiowe? Jak
radzić sobie z agresją innych?
5. Nagradzanie uczniów za używanie
kulturalnego słownictwa i właściwych
postaw.
1. Udzielanie wsparcia nauczycielom w
realnych problemach wynikających
z agresji słownej lub fizycznej
występujących w szkole/klasie.

z rodzicami/opiekunami.
2.Stwarzanie możliwości
udziału w warsztatach,
spotkaniach ukazujących
postawy poszanowania
drugiej osoby,
kształtujących umiejętne
rozwiązywanie konfliktów.

1.Udzielanie pomocy
rodzicom/opiekunom.
2.Wskazanie instytucji
udzielających wsparcia
w aktualnych problemach
ucznia.

Obszar 7: Kradzieże, wymuszenia i wyłudzenia.

a Strategie

Uczniowie
1.Poznanie w/w tematyki i jej skutki.

nauczyciele
1.Uporządkowanie wiedzy na temat
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rodzice/opiekunowie
1.Zapoznanie z

informacyjne
(dostarczenie
adekwatnych informacji,
umożliwienie
dokonywania
racjonalnego wyboru,
wiedza o mechanizmach
i następstwach zachowań
ryzykownych)
b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z
trudnościami)

2.Zdobywanie informacji o
konsekwencjach w/w czynów w świetle
prawa – Policja.

okresu rozwojowego dzieci i młodzieży.
2.Poszerzenie wiedzy na temat zachowań
ryzykownych związanych z kradzieżami,
wymuszeniami i wyłudzeniami.
3. Bieżąca analiza sytuacji
wychowawczej.

konsekwencjami czynu w
świetle prawa.
2. Informowanie
rodziców/opiekunów
o procedurach kradzieży
obowiązujących w szkole.

1.Udział w zajęciach adaptacyjnointegracyjnych.
2.Kształtowanie postaw opartych na
odpowiedzialności za dokonywane wybory
i postępowanie.
3. Aktywny udział w zajęciach m.in. z
Policją, uświadamiających konsekwencje
czynów karalnych – kradzieże,
wymuszenia, zastraszanie itp.

1.Zapoznanie z
podstawowymi
dokumentami
szkolnymi.(statut,
regulaminy, procedury,
program wychowawczy/
profilaktyki).
2.Umożliwienie spotkań z
Policją uświadamiające
konsekwencje prawne dot.
w/w czynów.

c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (

1.Udział w zajęciach warsztatowych i
pozalekcyjnych rozwijających
zainteresowania i rozwój osobowości.

1.Prowadzenie zajęć adaptacyjnointegracyjnych.
2.Kształtowanie w uczniu postaw
opartych na odpowiedzialności
za dokonywane wybory i postępowanie.
3. Organizowanie zajęć m.in. z Policją,
uświadamiających uczniów o
konsekwencjach czynów karalnych –
kradzieże, wymuszenia, zastraszanie itp.
4.Kształtowanie umiejętności pracy z
rodzicami/opiekunami ucznia
przejawiającego zachowania
dysfunkcyjne, a także zrozumienie
przyczyn w/w postępowania.
1.Rozmowy wychowawcy, nauczyciela,
pedagoga szkolnego z uczniem z
objawami niedostosowania społecznego.
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1.Organizacja spotkańkonsultacji dla
rodziców/opiekunów.
2.Informowanie
rodziców/opiekunów

artystyczną, społeczną,
sportową)
strategie interwencyjne
(pomoc w
identyfikowaniu
i rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

1. Rozmowy z wychowawcą, nauczycielem
i rodzicem/opiekunem
w sytuacji wykrycia czynu karalnego –
kradzieży, wymuszenia, zastraszania
i grożenia.

1. Udzielanie wsparcia nauczycielom,
wychowawcom w sytuacji wykrycia
zdarzenia.

o skutkach kradzieży, jakie
miały miejsce w szkole.
1. Indywidualne
konsultacje
z rodzicami/opiekunami
ze wskazaniem instytucji
wspomagających.

Obszar 8: Brak motywacji do nauki i trudności w nauce.
uczniowie
1. Zdobywanie informacji
a Strategie
o technikach skutecznego uczenia.
informacyjne
(dostarczenie
2. Rozpoznawanie sposobów
adekwatnych informacji, i stylów uczenia się dostosowanego do
umożliwienie
własnych potrzeb i możliwości, swoich
dokonywania
cech osobowościowych, mocnych i słabych
racjonalnego wyboru,
stron.
wiedza o mechanizmach 3.Rozwijanie cech tj.: pracowitość,
i następstwach zachowań odpowiedzialność, prawdomówność,
ryzykownych)
rzetelność i wytrwałość, twórczość,
przedsiębiorczość.
4. Poznawanie technik szybkiego czytania i
rozwijanie czytelnictwa
5.Ćwiczenie poszczególnych procesów
poznawczych: rozumowanie dedukcyjnego,
indukcyjnego, myślenia krytycznego i
twórczego, pamięci, uwagi itd.

nauczyciele
1. Ugruntowanie wiedzy na temat
preferencji zdobywania wiedzy –
kinestetyk, wzrokowiec, słuchowiec.
2. Obserwacja i prowadzenie zajęć
uświadamiających uczniowi motywację
do nauki, jego preferencje i styl uczenia
się; cech osobowościowych, słabych i
mocnych stron.
3. Prezentowanie sposobów
pokonywania przez ucznia własnych
słabości oraz ograniczeń i
niedoskonałości.
4. Wzmacnianie postaw pozytywnych i
ukazywanie pracy nad rozwijaniem cech
tj.: pracowitość, odpowiedzialność,
prawdomówność, rzetelność i
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rodzice/opiekunowie
1. Dostarczanie informacji
dotyczących preferencji
dziecka.
2. Dostarczanie informacji
o wynikach nauki i
skutecznej motywacji do
nauki oraz technik
efektywnego uczenia się.
3.Prezentowanie sposobów
pokonywania barier w
nauce i doskonalenia
pozytywnych cech.
4.Spotkania informacyjne i
edukacyjne – poznawanie
technik szybkiego czytania.
5. Czytelnictwo, jako forma

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z
trudnościami)

1.Doskonalenie umiejętności uczenia się,
pozytywnego i otwartego stosunku do
poszukiwania wiedzy i samokształcenia,
pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się
trudności i kiedy wybór jest ważny i
trudny.
2. Poznanie technik motywacyjnych i
uczenia się, koncentracji, uwagi, szybkiego
zapamiętywania, analizy czynników
demotywujących.
3. Rozwijanie ciekawości poznawczej
ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy,
dobra i piękna w świecie.
4. Kształtowanie umiejętności
rozpoznawanie własnych potrzeb
edukacyjnych i sposobów uczenia się,
użyteczności wiedzy i umiejętności
nabywanych w szkole.
5.Nabywanie umiejętności gromadzenia i

wytrwałość, przedsiębiorczość.
5. Ukazywanie czytelnictwa, jako rozwój
wyobraźni, twórczości, bogactwa
słownictwa, poznawania świata itp.
6.Rozpoznawanie zasobów dziecka.pomoc w rozpoznaniu własnych
zasobów przez dziecko.
7. Wdrażanie w poznawanie technik
szybkiego czytania.
1. Organizowanie warsztatów i
doskonalenie umiejętności
rozpoznawania potrzeb edukacyjnych –
motywacji, technik uczenia się,
koncentracji, uwagi, szybkiego
zapamiętywania i zainteresowania nauką.
3.Utrwalanie poczucia własnej wartości
u uczniów poprzez działania
wychowawcze.
4.Inspirowanie uczniów do pracy nad
własną motywacją oraz analizą
czynników, które demotywują.
5.Pomaganie uczniom w poznawaniu
świata, rozumowania dedukcyjnego,
indukcyjnego, myślenia krytycznego i
twórczego, pamięci i uwagi itd.
6. Kształtowanie postaw pozytywnych i
otwartych na poszukiwanie wiedzy i jej
użyteczności, samokształcenia, pomocy,
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rozwoju dziecka
wprowadzająca w świat
wyobraźni, twórczości,
poznawania świata itp.
6.System nagród i
konsekwencji

1.Budowanie poczucia
własnej wartości u dzieci.
2.Dostarczanie informacji o
rozwoju, budowaniu
motywacji, technik
motywacyjnych oraz
postaw otwartości i
szukania pomocy.
4.Warsztaty Prezentowanie ćwiczeń
sposobów trenowania
pamięci i uwagi,
krytycznego, twórczego
myślenia poznawania
świata.
5.Uczenie przeżywania
satysfakcji z osiągnięć i
motywacja do
podejmowania wysiłku do

c. Strategie
alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

strategie interwencyjne
(pomoc w

porządkowania wiedzy o sobie,
dokonywania wyborów i hierarchizacji
wartości.
6.Poszukiwanie własnych rozwiązań,
formułowania samodzielnych wniosków,
krytycznego i twórczego myślenia,
pozytywnego patrzenia na świat.
1.Korzystanie z różnorodnych form
doskonalących uczenie się i powtarzanie
materiału.
2.Poznawanie swoich możliwości i
poznawania technik uczenia się,
koncentracji, uwagi, motywacji, pomocy
rówieśniczej.
3.Poszukiwanie rozwiązań, wyznaczania
celów, priorytetów względem swoich
możliwości, charakteryzujących się
samoświadomością i kreatywnością.
4. Aktywne podejmowanie działań
uświadamiających zależność i wpływ
otaczającego świata na życie człowieka.
Ekologia. Odpowiedzialność za świat i
najbliższe otoczenie.

1.Uczestniczenie w zajęciach korekcyjno –
-kompensacyjnych pomagających w

rozwiązywaniu problemów.
7.Wywalanie postawy twórczej u
dziecka, zachęcanie do samodzielnych
poszukiwań dydaktycznych
i poznawczych, formułowania
wniosków i sądów.

samodzielnych poszukiwań
dydaktycznych,
pozytywnego patrzenia na
świat.

1.Prowadzenie zajęć
z wykorzystaniem technik aktywnego
uczenia się na przedmiotach.
2.Organizowanie różnorodnych form
efektywnego zdobywania wiedzy i
rozeznawania przez uczniów sposobów
ucznia się, a przede wszystkim
motywacji do nauki.
3. Inspirowanie do poszukiwań,
wyznaczania celów krótko i długoterminowych, priorytetów, możliwości
charakteryzujących się
samoświadomością. Dbanie o
kreatywność i przedsiębiorczość.
4.Podejmowanie działań
uświadamiających zależność i wpływ
otaczającego świata na życie człowieka.
Ekologia. Odpowiedzialność za świat i
najbliższe otoczenie.
1. Spotkania warsztatowe dla nauczycieli
nt. technik uczenia się.

1. Konsultacje
rodziców/opiekunów.
2. Zaangażowanie
rodziców/opiekunów
w pomoc edukacyjną
dziecka, motywacji do
nauki i technik uczenia się.
3.Stwarzanie możliwości
poznawania skutecznego
uczenia się w stosunku do
potrzeb i możliwości
dziecka.
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1. Indywidualne
konsultacje

identyfikowaniu i
rozwiązywaniu
problemu, doradztwo,
wspieranie)

rozwiązywaniu problemów w nauce.

2. Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania trudności w nauce.
3.Dostosowywanie sposobów, technik i
stylów uczenia do potrzeb i możliwości
ucznia.
4.Indywidualizacja nauczania.

rodziców/opiekunów i
uczniów - pomoc
motywacji
i rozpoznawaniu
właściwego stylu
skutecznego uczenia się.

Obszar 9: Niewystarczająca dbałość o swój rozwój, zdrowy styl życia i otaczający świat.

a Strategie informacyjne
(dostarczenie adekwatnych
informacji, umożliwienie
dokonywania racjonalnego
wyboru, wiedza o
mechanizmach i
następstwach zachowań
ryzykownych)

uczniowie
1.Zdobywanie informacji zasadach zdrowego,
racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej i
aktywności fizycznej, o skutkach
niewłaściwego odżywiania się, świadomości
własnego ciała z uwzględnieniem zmian
fizycznych i psychicznych w okresie
dojrzewania.
2.Uświadamianie sobie wpływu aktywnego
stylu życia na zdrowie fizyczne i psychiczne.
3.Ocenianie własnego zachowania związanego
ze zdrowiem, ustalanie planu działania i
tworzenie warunków środowiskowych i
społecznych wpływających korzystnie dla
zdrowia.
4. Nabycie podstawowej wiedzy na temat
stresu i radzenia sobie z nim.

nauczyciele
1. Rozwijanie umiejętności aktywnego stylu
życia i kształtowanie postaw
prozdrowotnych, higieny, estetyki i
otoczenia, znaczenia odpowiedniej diety
2.Dostarczanie wiedzy dot. podstawowych
zasad dbałości o zdrowie własne i innych.
3.Rozwijanie właściwej postawy do życia,
aktywności fizycznej, doskonalenie i
wzmacnianie zdrowia, zasad zdrowego
żywienia, jako najważniejszej wartości.
4..Kształtowania umiejętności kreowania
środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi
życia oraz wpływu odżywiania się na
funkcjonowanie organizmu.
5.Podejmowanie działań z zakresu promocji
zdrowia i zachowań prozdrowotnych,
hierarchii wartości oraz więzi w aspekcie
fizycznym i psychicznym.
6. Kształtowanie umiejętności oceniania
własnego zachowania związanego ze
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rodzice/opiekunowie
1.Uświadamianie
rodziców/opiekunów
o skutkach niewłaściwego
odżywiania.
2.Dostarczanie
rodzicom/opiekunom wiedzy
na temat zdrowego stylu
życia, podejmowania
zachowań prozdrowotnych,
radzenia sobie ze stresem.
3.Informowanie o
pozytywnych skutkach
aktywności fizycznej.

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z
trudnościami)

1.Uczestniczenie w warsztatach dot. zdrowego
żywienia, higieny, estetyki i otoczenia,
znaczenia odpowiedniej diety.
2.Poznawanie rzetelnych źródeł informacji o
zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach
zdrowotnych.
3.Reagowanie na niebezpieczeństwa
zagrażające życiu i zdrowiu. Poznanie
numerów telefonów alarmowych. Wzywanie
odpowiedniej pomocy w sytuacjach zagrożenia
zdrowia i życia: Policja, Pogotowie
Ratunkowe, Straż Pożarna.
3. Zdobywanie wiedzy na temat różnorodnych
aspektów zdrowia, przyjmowania właściwej
postawy ciała, postępowania w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia i zagrożeń
chorobami cywilizacyjnymi.
4.Uświadomienie sobie roli i wartości rodziny
w życiu człowieka, aspektów wieku
rozwojowego - sfera emocjonalna,
intelektualna, społeczna i aksjologiczna a
rozwój fizyczny, aktywność i dieta.

zdrowiem, ustalania planu działania i
tworzenia warunków środowiskowych i
społecznych korzystnego dla zdrowia.
5.Kształtowanie postawy odpowiedzialności
za własne zdrowie, świadomości własnego
ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych i
psychicznych w okresie dojrzewania.
6.Dostarczanie podstawowej wiedzy na
temat stresu i radzenia sobie z nim.
1.Dostarczanie rzetelnych źródeł informacji
o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i
usługach zdrowotnych.
2. Poszerzanie wiedzy różnorodnych
aspektów zdrowia, przyjmowania właściwej
postawy ciała, postępowania w sytuacji
zagrożenia zdrowia i życia, w chorobach
wieku młodzieńczego i chorób
cywilizacyjnych, prawidłowości rozwoju i
zaburzeń zdrowia psychicznego młodzieży.
3.Kształtowanie postaw właściwego
reagowania na niebezpieczeństwa
zagrażające życiu i zdrowiu, wzywania
pomocy w sytuacji zagrożenia zdrowia i
życia i używania odpowiednich numerów
telefonów alarmowych: Policja, Pogotowie
Ratunkowe, Straż Pożarna..
4.Omówienie podczas lekcji
wychowawczych problematyki dotyczącej
żywienia, suplementów diet i leków w
celach inne niż medyczne.
5.Uświadamianie uczniom roli i wartości
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1.Warsztaty dla
rodziców/opiekunów dietetyk.
2.Promowanie właściwego
odżywiania się i aktywności
fizycznej podczas wspólnego
spędzania czasu z dziećmi.
3. Obserwacje i symptomy
zapowiadające problemy
u dziecka.

5.Dbanie o zachowanie równowagi i harmonii
psychicznej wzmacniania zdrowia własnego i
innych ludzi, relaksacji, właściwej postawy
ciała.
6. Dbanie o aktywność, postrzeganie świata i
radzenia sobie z trudnościami (depresją) oraz
właściwego sposobu odżywiania się.
7. Rozwijanie umiejętności odpowiedzialnego
podejmowania działań na rzecz ochrony
przyrody w swoim środowisku ( m.in. woda,
las) i wtórnego wykorzystywania odpadów.
8.Uświadomienie wpływu przyrody
nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin.
9.Dbanie o rozwój zainteresowań, poszerzenie
autonomii, samodzielności i samorządności
10. Tacy sami… - różne oblicza
niepełnosprawności.
c. Strategie alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

1.Udział w organizacji wystaw
i imprez masowych np. „Dzień sałatkowy”,
Kram owocowo – warzywny, warzywna
rzeźba, „Dzień sportu”, itp.
2.Udział w projekcie „Sprawny i zdrowy do
przyjaźni gotowy” oraz Wielkopolskiej Sieci
Promującej Zdrowie.
3. Udział w zajęciach warsztatowych dot.
kształtowania umiejętności żywieniowych,
samokontrola, kontrola BMI, radzenie sobie ze
stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych
emocji.
4.Zaangazowanie w zajęcia kształtujące

rodziny w życiu człowieka, aspektów wieku
rozwojowego – sfera emocjonalna,
intelektualna, społeczna i aksjologiczna a
rozwój fizyczny, aktywność i dieta.
6.Organizowanie zajęć kształtujących
umiejętności analizy zjawisk
przyrodniczych, odpowiedzialności i
rozumowania przyczynowo – skutkowego,.
7.Kształtowanie wytrwałości w działaniu i
dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego
zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i
porażki.
8. Kształtowanie postaw poszukiwania,
doskonalenia siebie i rozwijania
samorządności, kreatywności i
przedsiębiorczości.
9. Tacy sami… - różne oblicza
niepełnosprawności.
1.Zachęcanie do brania udziału
w różnorodnych spotkaniach, warsztatach o
tematyce prozdrowotnej.
2. Zachęcanie do udziału w projekcie
„Sprawny i zdrowy do przyjaźni gotowy”
oraz Wielkopolskiej Sieci Promującej
Zdrowie.
3.Organizowanie różnorodnych imprez
uświadamiających zdrowy styl życia np.
„Dzień sałatkowy”, „Dzień sportu”, „Kram
owocowo – warzywny”, warzywna rzeźba,
itp..
4. Organizowanie zajęć warsztatowych dot.
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1.Zangazowanie
rodziców/opiekunów
w organizację imprez
klasowych / szkolnych.
2. Udział w warsztatach
uświadamiających
prowadzenie zdrowego stylu
życia dziecka.
3. Zaangażowanie
rodziców/opiekunów w
zajęciach umożliwiających
rozpoznawanie, umiejętne
kierowanie dzieckiem

krytyczne myślenie, podejmowanie właściwych
decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu –
profilaktyka nowotworów, cukrzyca.
5. Podejmowanie różnorodnych zadań,
pełnienie ról społecznych, zaangażowanie w
działalność wolontariatu, LOP, SU, klub
ekologiczny lub inne (wg potrzeb i
możliwości).
6.Zaangażowanie w akcje: „Sprzątanie Świata”,
„Święto Drzewa”, itp.
7. Udział w spotkaniach ze Strażą Pożarną w
celu poznania bezpiecznych zachowań w razie
niebezpieczeństwa.
8.Umiejętne wykorzystywanie osiągnięć,
sposobu zdobywania sukcesów i właściwych
postaw zdrowego stylu życia w oparciu o
sylwetki wybitnych sportowców.

strategie interwencyjne
(pomoc w identyfikowaniu
i rozwiązywaniu problemu,
doradztwo, wspieranie)

1.Korzystanie z pomocy dot. problemu np.
anoreksja, nadwaga, nadciśnienie, cukrzyca,
nowotwory, itp.) oraz propagowanie zdrowego
stylu życia.

kształtowania umiejętności życiowych tj.
samokontrola, radzenie sobie ze stresem,
właściwego stosunku do świata, poczucia
siły, chęci do życia i witalności oraz
rozpoznawania i wyrażania własnych
emocji.
3.Organizowanie zajęć np. konkursów,
debat, interaktywnych wykładów, treningów
umiejętności kształtujących u uczniów
krytyczne myślenie, podejmowanie
właściwych decyzji w sytuacjach trudnych,
zagrażających prawidłowemu rozwojowi i
zdrowemu życiu.
4.Kształtowanie postaw w oparciu o
sylwetki wybitnych sportowców.
5.Kształtowanie u uczniów otwartości w
życiu społecznym oraz ćwiczeń umiejętności
wypełniania ról społecznych.
6.Organizowanie różnorodnych akcji
chroniących świat – ekologia, m.in.
„Sprzątanie świata”, itp.
7. Organizowanie spotkań ze Strażą Pożarną
nt. bezpieczeństwa w szkole i poza nią oraz
bezpiecznych zachowań w razie
niebezpieczeństwa.
1.Współpraca z pielęgniarką szkolną,
dietetykiem, pedagogiem, psychologiem.
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w prawidłowym rozwoju,
zdrowym życiu i
wypracowaniu
u dziecka umiejętności
radzenia sobie w sytuacjach
trudnych.

1.Zwrócenie uwagi na
problem dziecka.
2. Indywidualne konsultacje
z rodzicami/opiekunami ze
wskazaniem instytucji
wspomagających.

Obszar 10: Brak znajomości kultury i sztuki, zaangażowania w rozwijanie postawy patriotyzmu i altruizmu.

a Strategie informacyjne
(dostarczenie adekwatnych
informacji, umożliwienie
dokonywania racjonalnego
wyboru, wiedza o
mechanizmach i
następstwach zachowań
ryzykownych)

b. Strategie edukacyjne
(dysponowanie
odpowiednią wiedzą
radzenia sobie z

uczniowie
1. Umacnianie więzi rodzinnych, jej wartości,
tradycje, związki i relacje, odpowiedzialność w
rodzinie.
2.Kształtowanie postawy poszanowanie
godności własnej i drugiego człowieka.
Wolność i odpowiedzialność za własne
wybory.
3. Budowanie samoświadomości dotyczącej
praw, wartości, miłości rodziny, wpływów na
postawę.
4.Poszukiwanie własnej drogi rozwoju,
zainteresowań i pasji.
5.Zapoznanie z kulturą, sztuką, tradycjami i
zwyczajami rodzinnymi, szkolnymi, lokalnymi
i narodowymi.
6. Poznawanie dzieł sztuki, zabytków, tradycji
związanych z własną przynależnością
regionalną, państwową i poznaniem innych
kultur.
7. Prawidłowy rozwój w grupie, społeczności –
wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy,
nawiązywanie przyjaźni i odpowiedzialność za
własne czyny.

1.Zapoznanie z wybranymi dziełami
architektury, literatury, kultury i sztuk
plastycznych należących do polskiego i
europejskiego dziedzictwa kultury.

nauczyciele
1.Uświadamianie umacniania więzi
rodzinnych, jej wartości, tradycji, związków,
relacji i odpowiedzialności.
2. Tworzenie klimatu miłości rodziny.
3. Dostarczanie informacji o istocie godności
człowieka. Poszanowanie godności własnej i
drugiego człowieka, jego wolności i
odpowiedzialności.
4. Dostarczanie informacji podstawowych
praw, wartości, wpływów na postawy.
5.Kształtowanie gotowości do uczestnictwa
w kulturze, poszanowania tradycji i kultury
własnej szkoły, środowiska lokalnego i
narodu, a także poszanowania innych kultur i
tradycji.
6.Inspirowanie do poszukiwania własnej
drogi, zainteresowań, pasji, określanie swojej
przynależności kulturowej poprzez kontakt z
wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i
tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym
i lokalnym oraz różnorodnymi wydarzeniami
organizowanymi przez najbliższą
społeczność.
7. Zajęcia na temat - rozwoju w grupie,
społeczności – wzajemny szacunek,
udzielanie sobie pomocy, nawiązywanie
przyjaźni i odpowiedzialność za własne
czyny.
1.Poznawanie i umiejętne wdrażanie w
poszczególne zajęcia edukacyjne dziedzictwa
narodowego i europejskiego.
2.Kształtowanie wrażliwości estetycznej
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rodzice/opiekunowie
1. Dostarczanie informacji w
celu rozpoznawania
zainteresowań i zdolności
dziecka w aspekcie potrzeb i
możliwości.
2. Informowanie o
możliwościach korzystania z
różnych form kulturalnych,
spotkań ze sztuką i innymi
spotkaniami rozwijającymi
zainteresowania dziecka.
3. Budowanie poszanowania
godności i praw dziecka,
osoby dorosłej oraz wolności
i odpowiedzialności.

1.Popularyzowanie
alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
2. Ukazywanie,

trudnościami)

2.Potrzeba kontaktu z literaturą i sztuką dla
dzieci i młodzieży; przedstawicielami sztuki
oraz kultury innych narodowości.
3.Kształtowanie postawy szacunku dla kultury
i dorobku narodowego.
4.Korzystanie z alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
5. Dbanie o rozwój zainteresowań, poszerzenie
autonomii i samodzielności.
6.Poznawanie symboli, zwyczajów i tradycji.
Dbałość o tradycje związane z PATRONEM
SZKOŁY.

c. Strategie alternatywne
(stwarzanie możliwości
zaangażowania się w
działalność pozytywną (
artystyczną, społeczną,
sportową)

1.Udział w różnorodnych formach i
wydarzeniach kulturalnych, lokalnych i
państwowych – małej i wielkiej Ojczyzny
(godło, hymn, barwy narodowe, pieśni, utwory
literackie, dzieje, dziedzictwo).
2. Umacnianie więzi ze społecznością lokalną i
odpowiedzialność za podejmowane działania.
Aktywny udział w przedstawieniach
teatralnych, recytacji wierszy, śpiewaniu
piosenek z okazji świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocnych, Dnia Dziadka i Babci, Dnia
Ojca i Matki w szkole, Szpitalu
Specjalistycznym i Domu Opieki Społecznej w
Pile.
3. Korzystanie z oferty zajęć związanych z
bogactwem kultury i architektury, literatury i
sztuki (muzea, kino, teatr, biblioteka)..
4. Udział w zajęciach propagujących poznanie
symboli, tradycji związanych z rodziną, szkołą
(NOC MUZEÓW, DZIEŃ PATRONA),
społecznością lokalną, sylwetek wielkich
Polaków.

poprzez kontakt z dziełami literackimi i
wytworami kultury, dziełami architektury i
sztuk plastycznych; przedstawicielami sztuki
oraz innych narodowości.
3.Popularyzowanie alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
4. Kształtowanie postaw poszukiwania
zainteresowań, samodzielności i autonomii.
5.Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku
narodowego.
6.Propagowanie obchodów dnia PATRONA
SZKOŁY. Ukazywanie wartości i wzorców
do naśladowania.
1. Organizowanie różnorodnych form
poznawania kultury i sztuki własnego
środowiska, regionu, narodu( godło, hymn,
barwy narodowe, pieśni, utwory literackie,
dzieje, dziedzictwo).
i innych kultur.
2. Zorganizowanie przedstawień teatralnych,
recytacja wierszy, śpiewanie piosenek z
okazji świąt Bożego Narodzenia,
Wielkanocnych, Dnia Dziadka i Babci, Dnia
Ojca i Matki w szkole, Szpitalu
Specjalistycznym i Domu Opieki Społecznej
w Pile.
3.Umacnianie więzi i rozwijanie poczucia
odpowiedzialności społecznej poprzez
podejmowanie działań na rzecz społeczności
lokalnej.
4. Organizowanie zajęć w szkole i poza nią
w celu zainteresowania
dziełami literackimi i wytworów kultury,
architektury i sztuk plastycznych.
5..Kształtowanie postaw wyrażających
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przypominanie, zachęcanie
do udziału we wszelkich
działaniach propagujących
okazywanie szacunku w
poznawaniu i propagowaniu
tradycji, przynależności,
wartości wielkiej i małej
Ojczyzny – patriotyzm.
3. Włączanie się w zajęcia
związane z obchodami dnia
PATRONA SZKOŁY.
1.Udział w akcji „Narodowe
czytanie” oraz innych
wydarzeń tj. 100 rocznica I
wojny Światowej,
Ogólnopolskiego Dnia Praw
Dziecka itp..
2. Wsparcie dzieci i
młodzieży oraz nauczycieli w
organizacji życia
kulturalnego szkoły.
Poznawanie symboli,
zwyczajów i tradycji
szkolnych.

5. Poznawanie miejsc upamiętniających
wydarzenia historyczne oraz udział w
obchodach najważniejszych świąt narodowych
z kultywowaniem symboli narodowych.
6. Kształtowanie postaw poznawczych i
czytelniczych.
7. Organizowanie życia kulturalnego na terenie
szkoły „Narodowe czytanie”, „ Dzień Patrona,
itp.
8. Aktywny udział w obchodach świąt
państwowych i ważnych rocznic narodowych:
- 100 rocznica I wojny Światowej,
- Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka,
- 100 rocznica powstania Wielkopolskiego,
- obchody Święta Niepodległości,
- obchody Święta 3 Maja – Dzień Barwy
Narodowej, itp..
8. Poznawanie symboli, zwyczajów i tradycji
szkolnych.

strategie interwencyjne
(pomoc w identyfikowaniu
i rozwiązywaniu problemu,
doradztwo, wspieranie)

1.Wspomaganie uczniów z trudnościami z
nauce, czytaniu i pisaniu.
2.Uświadamianie dziedzictwa lokalnego,
regionalnego, narodowego i szacunku do
sylwetek Polaków do dzieł sztuki.

szacunek do symboli i tradycji związanych z
rodziną, szkołą (NOC MUZEÓW, DZIEŃ
PATRONA) i społecznością lokalną,
narodem.
6. Organizowanie różnych form
upamiętniających postacie, sylwetki wielkich
Polaków, sportowców, olimpijczyków,
wydarzeń historycznych, obchodów
najważniejszych świąt narodowych i
kultywowanie symboli narodowych.
Wskazywanie autorytetów i postaw godnych
naśladowania (Jan Paweł II, Irena Sendler i
inne).
7. Dostarczanie uczniom literatury, zajęć dot.
znaczenia czytelnictwa oraz wartości wiedzy
płynącej z poznawania dzieł literackich.
8. Wsparcie dzieci i młodzieży przy
organizowaniu życia kulturalnego na terenie
szkoły: „ Narodowe czytanie”, Dzień
Patrona, itp.
9.Organizowanie obchodów świąt
państwowych i ważnych rocznic
narodowych:
- 100 rocznica I wojny Światowej,
- Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka,
- 100 rocznica Powstania Wielkopolskiego,
- obchody Święta Niepodległości,
- obchody Święta 3 Maja – Dzień Barwy
Narodowej, itp..
1.Wdrażanie zajęć usprawniających braki i
pomoc w edukacji (uczenie się, czytanie,
pisanie).
2.Konkretne działania związane z
dziedzictwem lokalnym, regionalnym,
narodowym i szacunku do sylwetek Polaków
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1. Konkretne informacje
dotyczące zachowań
pozytywnych i negatywnych
dot. dziedzictwa lokalnego,
regionalnego, narodowego i
szacunku do sylwetek

i do dzieł sztuki – odpowiedzialność i
konsekwencje.

Polaków i dzieł sztuki.

ROZDZIAŁ VI
PROCEDURA EWALUACJI
Ewaluacja wpływa na podniesienie, jakości pracy szkoły, co jednocześnie pozwala na sprawdzenie funkcjonowania Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego w praktyce szkolnej oraz jego monitorowanie, modyfikacja i wprowadzenie istotnych i potrzebnych zmian.
1. Cele:
A) ewaluacja kształtująca:
- uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego,
- poznanie ewentualnych trudności, braków, które występują w trakcie realizacji programu,
- określenie nastawienia uczestników ( uczniów, nauczycieli, rodziców/opiekunów) do realizacji programu,
B) ewaluacja końcowa:
- dokonanie oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu wychowawczo - profilaktycznego,
- uzyskanie opinii ( od uczestników, od przedstawicieli środowiska lokalnego itp.) o wartości zrealizowanego programu
wychowawczo -profilaktycznego.
2. Kryteria:
A) kryterium zgodności:
- zgodność efektów programu z założonymi celami,
- zgodność celów programu z potrzebami ( adresatów programu, środowiska lokalnego itp.)
- zgodność wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu z zaplanowanymi w programie.
B) kryterium efektywności:
- zmniejszenie ilości zachowań patologicznych, ryzykownych u młodzieży,
- poprawa klimatu szkoły (w zakresie przewidzianym w programie),
- wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców/opiekunów, itp.
3. Metody zbierania informacji:
A) metody bezpośrednie:
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- obserwacja,
- analiza odpowiednich dokumentów szkolnych,
- analiza osiągnięć uczniów,
- wywiady,
- metoda dialogowa (rozmowy z rodzicami/opiekunami, nauczycielami, uczniami, dyskusje z Radą Rodziców) itp.
B) metody pośrednie:
- ankiety,
- techniki socjometryczne,
- wypracowania uczniów,
- technika: Narysuj i napisz ( dzieci młodsze),
- sondaże, itp.
4. Harmonogram działań ewaluacyjnych. Terminy.
5. Analiza wyników badań:
A) identyfikacja niepokojących objawów w dwóch obszarach (czynniki chroniące i ryzyka):
- wskaźniki naruszania dyscypliny,
- wskaźniki zagrożeń w środowisku uczniowskim,
B) określenie problemów występujących w szkole
C) Wykorzystanie teorii wyjaśniającej przyczynę problemu:
- teoria społecznego uczenia się;
- koncepcja substancji „torujących drogę”;
- koncepcja poprawy reputacji (A. Caroll);
- koncepcja wzmocnienia odporności (A. Fuller);
- teoria zachowań problemowych (Jwssor&Jessor);
-teoria uzasadnionego działania (Ajzen i Fishbien);
D) zalecenia do programu wychowawczo-profilaktycznego – w tym dotyczące organizowania działań informacyjnych dla nauczycieli,
rodziców, uczniów;
E) procedury oceny skuteczności programu.
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6. Prezentacja wyników badań i opracowanie wniosków – odpowiedzialna p. Aleksandra Sell – psycholog szkolny. Zapoznanie z nimi Rady
Pedagogicznej i opracowanie poprawek do programu wychowawczo-profilaktycznego.

ROZDZIAŁ VII
EFEKTY DZIAŁAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
A) uczniowie - zmiany z postawach, wiedzy i zachowaniu:
 wykorzystywanie własnych predyspozycji, możliwości oraz kreatywności i twórczości, logicznego i krytycznego myślenia;
 dbanie o własną i innych godność, wolność i odpowiedzialność;
 nabycie umiejętności interpersonalnych, postrzegania siebie takim, jakim się jest i asertywności;
 zdobycie umiejętności właściwej komunikacji i empatii;
 umiejętne i skuteczne rozwiązywanie konfliktów i mówienia „nie” w sytuacjach namawiania do stosowania używek;
 zdobycie wiedzy o szkodliwości picia alkoholu, palenia papierosów, e-papierosów, zażywania środków odurzających;
 radzenie sobie z własnymi emocjami, agresją, przemocą i wymuszaniem;
 dbanie o własne bezpieczeństwo;
 umiejętne wykorzystywanie zdobytych wartości, ciekawości poznawczej, aktywności społecznej;
 zdobycie umiejętności w zakresie zdrowego stylu życia i efektywnego spędzania czasu wolnego;
 wykorzystywanie wartości wiedzy, własnych zdolności poznawczych, fizycznych i artystycznych;
 wykorzystanie umiejętności w zakresie pomocy innym, postaw ofiarności, altruizmu;
 zdobycie wiedzy dotyczącej skutków własnego działania, skutków prawnych i społecznych;
 nauka pozytywnych zachowań oraz umiejętność kształtowania postaw społecznie akceptowanych;
 umiejętne wykorzystywanie wartości autorytetów;
 prezentowanie tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej.
B) rodzice/opiekunowie:
 poszerzenie wiedzy i umiejętności wychowawczych w zakresie okresu dojrzewania, wczesnego i skutecznego reagowania na problemy
tego okresu;
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poszerzenie wiedzy dotyczącej współczesnych zagrożeń;
zdobycie umiejętności wychowawczych uczących właściwych wyborów, ukazania wartości, autorytetów i roli w życiu;
rozbudzanie świadomości i czujności w zakresie wszelkich uzależnień;
poszerzanie wiedzy na temat rozwoju dziecka w sferze emocjonalnej, poznawczej, biologicznej, fizycznej, społecznej i moralnej;
wspieranie dziecka w rozpoznawaniu własnych predyspozycji, samokształcenia i otwartości wobec świata.
C) nauczyciele:
wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji,
wskazywanie wzorców postępowania i budowania relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia;
poszerzenie wiedzy nt. wszelkich aspektów wieku dojrzewania, wspierania uczniów i podejmowania skutecznych oddziaływań;
zdobywanie wiedzy i umiejętności w zakresie różnorodnych zagrożeń, uzależnień, negocjacji i komunikacji;
wyposażenie uczniów w zasób wiadomości oraz kształtowanie umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i
uporządkowany zrozumieć świat;
formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;
rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;
wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;
dbanie o wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości
poznawczej;
wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;
doskonalenie współpracy uczeń – nauczyciel; uczeń – uczeń; nauczyciel – rodzice/opiekunowie;
sięganie po różnorodne materiały edukacyjne w zakresie działań wychowania i profilaktyki znajdujące się w zasobach biblioteki szkolnej.
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ROZDZIAŁ VIII
LITERATURA
Poniższa literatura znajduje się w zasobach biblioteki szkolnej w Szkoły Podstawowej nr 2 ( budynek 1 i 2) w Pile:
- Paziowie B.G., Szkoła, która ochrania, Kraków;
- Kosińska E., Mądrze i skutecznie, Kraków 2002;
- Knez R., Saper, czyli jak rozminować agresję, Kraków 2002;
- Wojcieszek K., Wygrać życie, Kraków 2002;
- Charzyńska – Gula M., Środowiskowy program wychowania zdrowotnego, Lublin 1997;
- Bleja – Sosna B., Godziny wychowawcze, cz. II i III, Toruń 2001;
- Faber A., Jak mówić, żeby dzieci słuchały…, Poznań 1998;
- Faber A., Wyzwoleni rodzice, wyzwolone dzieci…, Poznań 1998;
- Christoper C.J., Nauczyciel – rodzic, skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004;
- Grzesiak E., Janicka – Szyszko R., Steblecka M., Komunikacja w szkole: Scenariusze godzin wychowawczych, Gdańsk 2005;
- King G., Umiejętności terapeutyczne nauczyciela, Gdańsk 2004;
- Widstrand T., Porozumienie bez przemocy, czyli język żyrafy w szkole, Gdańsk 2005;
- Keller M.H., Pod kontrolą. Program uczenia nastolatków metod radzenia sobie ze złością, Kraków 2004;
- Błotnicka M., Dziecko autystyczne jest jak przybysz z innej planety, Psychologia w Szkole 2005,1,79-91;
- Mazurkiewicz G., Jak budować dobrą szkołę?, Kraków 2015;
- Przybysz-Zaremba M., Eskalacja agresji i przemocy w szkole jako implikacja słabych oddziaływań prewencyjnych, Wychowanie na co dzień
2014,5,3-8;
- Czemierowska-Koruba E., Koruba K., Szkoła bez przemocy, Program społeczny;
- Oleksa K., Trudności z adaptacją szkolną uczniów, Życie Szkoły 2016,7,18-21
- czasopismo Sygnał magazyn wychowawcy;
- Bajki bez barier (cała seria).
a ponadto:
- Rządowy program poprawy stanu bezpieczeństwa w szkołach i placówkach, Zero tolerancji dla przemocy w szkole, marzec 2007,
www.men.gov.pl
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ROZDZIAŁ IX
WAŻNE ADRESY I TELEFONY DLA GRUP WSPARCIA

Lp.

NAZWA INSTYTUCJI

ADRES

1.
2.
3.
4.

Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
Wielkopolskie Towarzystwo Promocji Zdrowia
Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej do Spraw Rodzinnych
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Piła, ul. Sikorskiego 19
Piła, ul. Wojska Polskiego 43
Piła, ul. Al. Powstańców Wielkopolskich 79
Piła, Al. Niepodległości 37

5.

Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych
Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza

Piła, ul. Polna 3

Wielkopolskie Centrum Pomocy Bliźniemu „Monar –
Markot”
Poradnia Profilaktyki Terapii Uzależnień
Ogólnopolski bezpłatny telefon dla ofiar przemocy
„Niebieska Linia”

Piła, ul. Długosza 33

10.

Telefon dla dzieci wykorzystywanych seksualnie

11.
12.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
Ośrodek Wsparcia w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
(możliwość całodobowego schronienia dla ofiar przemocy w

Komitet Ochrony Praw Dziecka
Pogotowie dla ofiar przemocy
Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Piła, ul. Kwiatowa 5
Piła, ul. Bohaterów Stalingradu 23

6.
7.
8.
9.

Piła, ul. Rydygiera 23

Piła, Al. Niepodległości 135
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TELEFON
673509097; 673517551
67/3519848
673522887; 673522888
673491207; 673491208;
673491209; 673491210
672126558
673490967
673490968
672144121
601247922
672152250
telefon bezpłatny
0800120002; 226687000
226662850
226269421; 226288957
226687000
124219282
672122131
673528471

16.

rodzinie)
Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w
Rodzinie
Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w
Rodzinie(możliwość całodobowego schronienia dla ofiar
przemocy w rodzinie)
Komenda Powiatowa Policji

17.
18.

Telefon zaufania
Prokuratura Rejonowa
Sąd Rejonowy

13.
14.
15.

Piła, ul. Kwiatowa 5

673528456

Piła, Plac Staszica 10
Piła, ul. Rydygiera 23

673528402
673490969
lub 3490970

Piła, ul. Bydgoska 115

centrala
673531000
oficer dyżurny
673531444
0800130334
672118819
673522800

Piła, ul. Andersa 10
Piła, ul. Al. Powst. Wlkp. 79

X. OPRACOWANIE I CZAS REALIZACJI ZADAŃ PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny opracowany 01 września 2017 r. do realizacji od 01 września 2017 r. do 31 sierpnia
2020 r. na podstawie przeprowadzonych badań diagnostycznych w roku 2015 i 2016.
Niniejszy program jest otwarty na wszelkie zmiany odpowiadające potrzebom i występującym problemom w realizacji zadań
wychowania i profilaktyki dla nauczycieli, rodziców i uczniów.
zebrała i opracowała: Barbara Jankowska, korekta: Marzena Koźmińska, grafika: Janusz Turczynowicz
we współpracy: Lidia Jaster, Joanna Megger, Aneta Marzec, Aleksandra Sell, Krystyna Maćkowiak-Tucholska, Magdalena Bandurska, Artur Śliwiński, Anna
Górka

65

ROZDZIAŁ XI
ZATWIERDZENIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO PRZEZ:
- Radę Rodziców w dniu 30 września 2019 r.
- Radę Pedagogiczną w dniu 1 października 2019 r.
ROZDZIAŁ XII
ZALĄCZNIKI – PLANY WYCHOWAWCZE NAUCZYCIELI, procedury i regulaminy
Plany wychowawcze odpowiadają na pytania: dla kogo?, kiedy?, gdzie?, kto realizuje?, w jakiej formie?, jak długo?
1. Plany wychowawcze nauczycieli wychowawców
2. Plany wychowawcze nauczycieli wszystkich przedmiotów.
Do programu profilaktyki załączone są procedury i regulaminy postępowania z uczniem w sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu.
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