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PODSTAWY PRAWNE: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) 

Art. 26.  

1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz  

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i 

problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych 

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do 

wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611) – uwzględnione zmiany: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1575) 

Wymagania wobec szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków 

dokształcania i doskonalenia zawodowego 

1. Procedury edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

3. Uczniowie są aktywni. 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 
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 Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie pożądanych zachowań – 

które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.  

 Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb – modyfikuje.  

 Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są oparte na 

wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz 

rodziców. 

5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sylwetki. 

6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

7. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

8. Szkoła lub placówka, organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego, egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. poz. 1189) 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest:  

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;  

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;  

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;  

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;  

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i 

światopoglądów. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249) 
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 

2018 poz. 214) 

 

WSTĘP 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Dąbrówce opiera się na hierarchii wartości 

przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz tradycji.  

Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz statutem naszej szkoły.  

Myśl przewodnia podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych opiera się na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w 

rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. 

Proces wychowania jest uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnych 

i lokalnym. Uwzględniono: 

1. Wyniki ewaluacji wcześniejszego szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

2. Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w poprzednim roku szkolnym, 

3. Wyniki prowadzonej ewaluacji na temat wartości uznawanych przez uczniów za godne pożądania, ich dążeń życiowych, ale również autorytetów oraz 

stosunku do norm społecznych.  

4. Innych form prowadzenia diagnozy: analiza dokumentacji tj. sprawozdania klasowych zespołów wychowawczych, w tym Zespołu Wychowawczego, 

sprawozdania pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego.  

5. Dokumentów ważnych dla szkoły i jej społeczności  

 



S t r o n a  | 6 

 

 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 

Nasza szkoła za podstawę nauczania i wychowania przyjmuje wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, 

emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne  i kulturowe oraz kształtowanie jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji 

narodowych, państwowych i lokalnych. 

Mając na uwadze dobro uczniów pomaga im w pełnym rozwoju ich talentów. Zapewnia swoim uczniom dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia. W naszej 

szkole rozwijamy u uczniów przymioty umysłu i ciała, uczucia i wyobraźnię. Wyposażamy ucznia w wiedzę i umiejętności, które umożliwiają mu dalsze 

kształcenie i prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.  

Nawiązujemy do przeszłości, tradycji, rodziny, najbliższej okolicy, regionu, a na tym tle uczymy szacunku do ojczyzny oraz poszanowania dla wartości 

uniwersalnych.  

Szkoła uczy określania własnego miejsca dziecka w społeczeństwie, radzenia sobie w różnych sytuacjach, ale jednocześnie otwarcia na potrzeby innych ludzi.  

W wychowaniu zmierzamy wspólnie z rodzicami, jako pierwszymi wychowawcami dzieci, do wychowania człowieka odpowiedzialnego, obowiązkowego i 

sumiennego w realizowaniu swoich planów życiowych. 
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WIZJA SZKOŁY 

 

W naszej szkole każdy członek społeczności szkolnej: od dyrektora i nauczycieli poprzez uczniów wraz z rodzicami aż do pracowników obsługi jest człowiekiem 

wolnym, który świadomie przebywa wśród tej społeczności i uczestniczy w jej współtworzeniu.  

Staramy się, aby nasza szkoła była placówką z dziecięcych marzeń, taką, do której powraca się myślą i sercem po latach. Przyjazną, bezpieczną, stwarzającą 

optymalne warunki indywidualnego rozwoju. Nasza szkoła jest wspólnotą opartą na zasadach partnerstwa, szacunku, wzajemnej pomocy, zaufaniu, 

zaangażowaniu uczniów, rodziców i środowiska w tworzenie przyjaznej, dobrej atmosfery. Robimy wszystko, by być placówką zapewniającą szczęśliwe 

dzieciństwo, taką do której uczniowie chętnie przychodzą, uczą się, pracują, bawią, odnoszą sukcesy. Chcemy być placówką otwartą na szeroko rozumiane 

środowisko. Liderem zintegrowanej wspólnoty lokalnej.  

Najważniejszymi wartościami są dla nas dobro dziecka i zaspakajanie potrzeb środowiska, dlatego placówka ma być podmiotem realizującym funkcje 

edukacyjne na poziomie dającym pełne możliwości rozwojowe uczniom, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów uzdolnionych oraz mających specjalne 

potrzeby edukacyjne i trudności w nauce, podmiotem przygotowującym do kolejnych etapów edukacyjnych, kształcącym umiejętność pracy zespołowej, postawy 

prospołeczne, proekologiczne, aktywność obywatelską. Kształcimy swoich uczniów w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu 

wartości, dziedzictwa kulturowego i historycznego. 
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MODEL ABSOLWENTA 

Uczeń: 

1. Jest przygotowany do podjęcia nauki na kolejnych etapach edukacyjnych. 

2. Zna prawa i obowiązki wynikające ze Statutu Szkoły i Konwencji Praw Dziecka. 

3. Respektuje system wartości moralnych. 

4. Jest wrażliwy na potrzeby innych i szanuje „sprawnych inaczej”. 

5. Ma swoje zdanie i potrafi je obronić szanując przy tym poglądy odmienne. 

6. Zna siebie i potrafi określić swoje mocne i słabe strony. 

7. Stara się opanować swoje negatywne emocje. 

8. Rozwija swoje zainteresowania i pasje. 

9. Ma uświadomioną potrzebę poznawania świata i zdobywania wiedzy. 

10. Stara się być pracowity, odpowiedzialny i obowiązkowy. 

11. Wykazuje się aktywnością w pracach na rzecz klasy, szkoły i środowiska. 

12. Zna i stara się przestrzegać zasady kulturalnego zachowania. 

13. Potrafi współpracować i współżyć w grupie. 

14. Jest świadomy dbania o środowisko naturalne i szuka sposobów jego ochrony. 

15. Wie, że czystość swojego miejsca zamieszkania oraz Ojczyzny jest chlubą. 

16. Potrafi odpowiednio zareagować w sytuacjach zagrożenia. 

17. Wie jak korzystać ze środków masowego przekazu oraz wybrać to, co jest w nich wartościowe. 

18. Ma szacunek do rodziny i świadomość, że jest ona najważniejsza. 

19. Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję narodową z jego regionalnym bogactwem. 
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20. Potrafi dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 

 
CELE 
 

Głównymi celami szkoły jest: 

1) wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele);  

2) wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej;  

3) formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób;  

4) rozwijanie kompetencji takich jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość;  

5) rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i wnioskowania;  

6) ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;  

7) rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;  

8) wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany 

zrozumieć świat;  

9) wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji;  

10) wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

11) kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość;  

12) zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności przygotowania własnego warsztatu pracy;  

13) ukierunkowanie ucznia ku wartościom.  
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DZIAŁANIA 
 

Część I: Budowanie pewności siebie i kształtowanie motywacji do nauki. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 
 

Przepisy prawne 
  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 

konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz 

organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, 

turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017  poz. 1580); 

7. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526). 
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 „Budowanie pewności siebie i kształtowanie motywacji do nauki. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów” ma na celu: 

1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych: 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca), 

 poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych, 

 poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania. 

2. Budowanie pewności siebie: 

 uświadamianie zagadnienia pewności siebie, 

 techniki budowania pewności siebie, 

 odkrywanie własnej osobowości, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 odnajdywanie swoich mocnych stron. 

3. Kształtowanie motywacji do nauki: 

 budowanie wiary we własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości w realizacji wyznaczonych celów, 

 poznawanie mnemotechnik i rozwinięcie nawyku stałego korzystania z dopasowanych do swoich potrzeb technik pamięciowych. 

 kształtowanie umiejętności organizacji czasu oraz przestrzeni do pracy, 

 budowa systematyczności w nauce oraz wypracowanie metody powtórek, 

 kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy, 

 uświadamianie rodziców / opiekunów o konieczności wsparcia oraz okazywaniu akceptacji dziecka, 

 informowanie rodziców / opiekunów w jaki sposób mają pracować ze swoim dzieckiem, 

 wskazanie poradni, w których pracują specjaliści zajmujący się daną tematyką. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów: 

 Rozwinięcie umiejętności logicznego myślenia. 

 Rozwój kompetencji przydatnych dla nauki innych przedmiotów.  

 

Przedstawione działania kształtują postawy młodych ludzi i przysposabiają ich do normalnego, zdrowego funkcjonowania w społeczności szkolnej oraz poza nią. 

Funkcjonują one na zasadzie promowania indywidualizacji procesu nauczania. Oznacza to, że nauczyciele zapoznają się ze specyfiką trudności, z jakimi 

spotyka się ich podopieczny oraz razem z rodzicami / opiekunami dziecka uczą się, w jaki sposób przeciwdziałać tym ograniczeniom (na drodze wspólnej pracy 
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z dzieckiem). Na drodze procesu edukacyjnego dorośli przekazują młodemu człowiekowi wiedzę na temat technik, które ułatwiają radzenie sobie z konkretnymi 

trudnościami edukacyjnymi rozwijanie zainteresowań i motywacji do pracy, odkrywanie drzemiącego potencjału oraz wzmacnianie wiary we własne siły.  

 

 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Zajęcia integracyjne. - ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- ćwiczenia integrujące klasy 

uczniowskie, 

- ćwiczenia aktywizujące. 

 

Wychowawcy klas Początek 

każdego 

półrocza, w 

miarę potrzeb 

Uczniowie  

 zajęcia integracyjne dla klas pierwszych oraz w zależności od potrzeb dla klas innych poziomów na początku roku 

szkolnego - uczniowie przedstawiają się, szukają podobieństw ze swoimi kolegami i koleżankami, biorą udział w zajęciach 

budujących umiejętność komunikacji, nawiązywania współpracy, wzajemnego zaufania, wspólnego rozwiązywania problemów i 

radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.  

 wzmacnianie poczucia solidarności -  uczenie współodpowiedzialności za swoich kolegów i koleżanki z klasy i ze szkoły; 

nauczyciele respektują ustanowione w szkole zasady i konsekwentnie wyciągają konsekwencje w sytuacji, gdy nie są one 

przestrzegane. Nauczyciele nie pochwalają typowego „donosicielstwa”, jednak nie bagatelizują zgłaszanych sytuacji. Podczas zajęć 

uczniowie tworzą własne klasowe zasady, według których chcą pracować (reguły muszą zostać zaakceptowane przez każdego 

ucznia z osobna oraz nauczyciela, można negocjować poszczególne punkty regulaminu) 

 wspólne wyjścia poza teren szkoły 

 Zajęcia „Poznaj mnie” zajęcia podczas, których uczniowie dzielą się własnymi pasjami, zainteresowaniami ze swoimi rówieśnikami. 

2. Poznanie siebie oraz skupienie się na 

odkrywaniu własnych zdolności oraz 

aspiracji życiowych. 

3. Praca nad adekwatnym poczuciem 

własnej wartości. 

 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- zajęcia wychowania fizycznego, 

- zajęcia warsztatowe, 

- mini wykłady,  

- dramy, 

 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego, 

Pedagog szkolny, 

Psycholog szkolny, 

Doradca zawodowy, 

Na bieżąco Uczniowie  
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 zajęcia których celem jest samopoznanie i budowanie własnej wartości: 

o podczas wychowania fizycznego nauczyciel prowadzi zajęcia pozwalające uświadomić uczniom posiadane 

przez nich zdolności fizyczne oraz zaznajamia ich z predyspozycjami ich ciała. Nauczyciel promuje 

zdrowe i swobodne zachowywanie się we własnej skórze oraz akceptowanie własnego ciała.  

o trening asertywnego zachowania się – uczniowie zapoznają się ze sposobami komunikowania się  

z innymi ludźmi. Rozumieją dlaczego asertywny styl prowadzenia dialogu jest lepszy niż inne; 

o uczniowie dowiadują się czym jest konformizm, komunikacja pasywna, komunikacja agresywna oraz uczą się 

zachowywać w sposób asertywny); 

o „czy rozumiesz co do Ciebie mówię” – lekcja mająca na celu zaznajomienie uczniów z tematem komunikacji 

niewerbalnej poprzez: 

 prowadzenie pantomim i staranie się określić, jakie emocje wyraża dana osoba, 

 kalambury emocjonalne – uczniowie podzieleni są na zespoły. Zadaniem poszczególnych zespołów jest odszyfrowanie 

jaką emocję prezentuje każdy kolejno występujący zawodnik. Dozwolona jest gestykulacji i mimika, 

 zajęcia poświęcone odkrywaniu barier komunikacyjnych, zrozumieniu różnicy pomiędzy aktywnym słuchaniem a 

słyszeniem. 

 lekcja pt. „zrozum mnie” – zajęcia mające uświadomić uczniom czym jest tolerancja, kiedy należy mówić  

o zachowaniach nietolerancyjnych oraz dlaczego warto akceptować inność. Podczas zajęć uczniowie zapoznają się z 

alfabetem języka migowego oraz wybranymi zwrotami oraz podzielą się swoimi obawami związanymi z innością, 

niepełnosprawnością. Zadaniem nauczyciela jest pokazanie, że nie należy bać się odmienności ale należy czerpać z 

niej korzyści – lekcja przeprowadzona przez wykwalifikowanego w temacie pt. „Być tolerancyjnym” lub „Savoir-vivre w 

kontaktach z osobami niepełnosprawnymi”. 

 Konkurs międzyszkolny: „Przyjaciele są jak ciche anioły”; 

 lekcja pt. „nauka pozytywnego myślenia” – ćwiczenia w formie dramy – przedstawiamy uczniom wiele sytuacji z życia 

codziennego budzących ich złość i dyskomfort. Uświadamiamy młodym ludziom, że zachowania, z którymi często się 

spotykają nie mają nic wspólnego z dotkniętym młodym człowiekiem. Nauczyciel uczy i zachęca uczniów do patrzenia w 

ten sposób na podobne sytuacje, nie wszystko bowiem musi być odpowiedzią na ich zachowanie, nie wszystko musi 

być związane z ich osobą; 

 uczenie jakie znaczenie w życiu człowieka ma czas, w jaki sposób najefektywniej nim zarządzać oraz na co zwrócić 

uwagę podczas planowania swojego dnia, tygodnia oraz bardziej oddalonych celów życiowych; 
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 praca doradcy zawodowego z uczniami; 

4. Nauka opanowania stresu bądź 

wykorzystania sytuacji stresowych na 

swoją korzyść. 

5. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów i 

reagowanie  

w sytuacjach trudnych. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- zajęcia plastyczne/ techniczne, 

- mini wykłady, 

- ćwiczenia rozluźniające, 

- ćwiczenia oddechowe. 

 

Wychowawca klasowy, 

Psycholog szkolny, 

Pedagog szkolny, 

Logopeda, 

Nauczyciele zajęć 

plastycznych i technicznych 

Na bieżąco Uczniowie  

  uświadomienie młodzieży czym jest stres, wytłumaczenie jego genezy oraz skutków, które ze sobą niesie. Uczniowie 

dowiadują się w jakich sytuacjach może on działać korzystnie, a kiedy stanowi zagrożenie. Młodzi ludzie poznają 

techniki pozwalające im zapanować nad złym stresem tj. metody relaksacyjne do stosowania na co dzień w zaciszu 

domowym – warsztat przeprowadzony przez wykwalifikowanego w temacie psychologa 

 ćwiczenia relaksacyjne – nauczyciele zapoznają uczniów z szeregiem ćwiczeń, które pomogą im opanować aktualnie 

przeżywany stres oraz pozwolą zapanować nad emocjami na co dzień np. kontrola oddechu, odliczanie wspak co 

pewną liczbę, kontrola napięcia mięśniowego, skupienie na jednym punkcie, przyjęcie pozycji pomagającej zapanować 

nad emocjami. Nauczyciele omawiają z uczniami aktywności, która ułatwiają neutralizować poczucie stresu. podczas 

zajęć plastycznych/ technicznych uczniowie przygotowują własną gniotkę antystresową - może mieć ona wybrany przez 

nich kształt, kolor czy wielkość. Celem jest, aby młodzi ludzie byli w stanie „przekazać” jej swoje negatywne emocje w 

chwilach przeżywania złości; 

 uczniowie ćwiczą zachowanie się w różnych trudnych, konfliktowych sytuacjach - warsztat w formie dramy, 

6. Kształtowanie postawy życiowej  

w społeczeństwie lokalnym. 

7. Budowanie zaradności życiowej. 

8. Nauka samodzielnego podejmowania 

aktywności/ inicjatywy. 

9. Rozwijanie uczniowskich 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- przedstawienia, prezentacje, 

wystąpienia, itp., 

- lekcje wychowawcze, 

- praca projektowa. 

 

Wychowawcy klas, 

Doradca zawodowy, 

Pedagog szkolny, 

Psycholog szkolny, 

Doradca zawodowy 

Na bieżąco Uczniowie  
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zainteresowań.  uczniowie zapoznają się zasadami dobrego wychowania (praca w zespołach, odgrywanie scenek mających związek z 

zachowaniem);  

 uczniowie poznają zasady poprawnego ubioru oraz ich wpływ na wywieranie pierwszego wrażenia u drugiego 

człowieka.; 

  cykl spotkań pt. „spotkanie z praktyką” - nauczyciele pytają, czy uczniowie mają już wybraną ścieżkę życiową - jeśli są 

to konkretne zawody to warto zweryfikować prawdziwość uczniowskich wyobrażeń z rzeczywistością oraz z 

wymaganymi na takim stanowisku zdolnościami i predyspozycjami. 

 prowadzenie działań psychoedukacyjnych, których celem jest możliwość dokonania przez uczniów świadomego wyboru 

dalszej drogi życiowej: prowadzenie całorocznego doradztwa zawodowego, umożliwiającego odkrycie słabych i 

mocnych stron uczniów, ich aktualnych predyspozycji zawodowych, aspiracji i możliwości: 

o uświadamianie uczniów odnośnie działań, jakie powinni podejmować, aby zrealizować swoje plany zawodowe, 

rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów poprzez umożliwianie im samodzielnego działania,  

o rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji, 

o nauczyciele uczą uczniów zarządzać swoim czasem i posiadanymi kompetencjami - lekcje mające na celu 

naukę planowania prac, organizacji. 

 zajęcia pt. „Jaki jestem?” - zajęcia skupiające się na zdolnościach i predyspozycjach zawodowych uczniów (szkolny 

doradca zawodowy może przeprowadzić ankietę, która ułatwi określenie predyspozycji młodych ludzi); 

 zajęcia uczące uczniów samodzielnego, krytycznego myślenia prowadzone na podstawie wyboru kilku zagadnień 

aktualnych dla współczesnego świata. Uczniowie, pracując w grupach, przygotowują swoje stanowiska na zadany temat 

oraz zbierają dowody, które mają bronić ich tezę; 

 pracownicy szkoły zachęcają uczniów do czynnego udziału w proponowanych przez nią zajęciach dodatkowych oraz 

samodzielnego proponowania takich zajęć. Nauczyciele promują również organizacje oraz instytucje działające na 

terenie szkoły oraz w jej obrębie oraz aktywności (np. ZHP/ZHR/organizacje sportowe/działające na rzecz ochrony 

zieleni/zabytków/przyrody, kluby czytelnicze, młodzieżowe), które bezpośrednio wpływają na działalność szkoły (np. 

praca w samorządzie uczniowskim, , zaangażowanie w gazetce szkolnej, szkolny wolontariat). 

 Międzyszkolny konkurs „Przyjaciele są jak ciche anioły”. 

10. Budowanie postawy możliwości 

realizacji zamierzonych celów. 

11. Rozwijanie poczucia akceptacji do 

- lekcje, warsztaty, ćwiczenia, 

- dyskusje, 

- ćwiczenia aktywizujące, 

Wychowawcy klas; 

Pedagog/psycholog 

Specjaliści z zewnątrz; 

Na bieżąco Uczniowie 
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samego siebie oraz poczucia tolerancji 

i akceptacji względem innych uczniów. 

12. Rozwijanie umiejętności uczniów 

komunikacyjnych uczniów. 

- materiały ćwiczeniowe, 

- spotkania ze specjalistami. 

 

 dla uczniów (nie tylko z problemami w nauce) kierowane są zajęcia usprawniające proces przyswajania wiedzy, np. 

ćwiczenia na poprawę koncentracji uwagi tj. ćwiczenia ruchowe, chwila na ciastko czy herbatę, zabawa w słowne 

dokończenie wyrazów, zabawa w powiedz więcej wyrazów na daną literę, itp.; 

 uczniowie mający problem w nauce uczestniczą w zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych oraz dydaktyczno-

wyrównawczych; 

 zajęcia logopedyczne dla uczniów, którzy mają problem z wysławianiem się lub ich mowa jest zaburzona – zajęcia mają 

na celu poprawę komfortu wypowiadania się przez dziecko;  

 konkurs logopedyczny „Łamańce językowe” 

 podczas godziny wychowawczej prowadzone są zajęcia z tolerancji oraz inne mające na celu zrozumienie odmienności 

kolegi czy koleżanki pt. „Jestem wyjątkowy, jesteśmy wyjątkowi” (dedykowana uczniom klas IV-VIII SP); 

 lekcja pt.: „Jestem unikalny” – zajęcia mają za zadanie uświadomić uczniom, że każdy z nich jest jednostką 

indywidualną, o konkretnych, specyficznych tylko dla niego zdolnościach i aspiracjach.  

 na początku roku szkolnego wychowawca przeprowadza zajęcia mające na celu kształtowanie właściwych postaw i 

nastawia wobec własnego rozwoju i wykształcenia – nauczyciel pomaga uczniom nazwać ich dążenia przy stosowaniu 

techniki małych kroków. Każdy uczeń zapisuje swoje cele, plany, zamiary na osobnej kartce papieru i przypina na 

ścianie w klasie oraz odhacza każdy punkt z listy, jeśli tylko uda mu się go osiągnąć; 

 kształtowanie właściwych postaw wobec obowiązków szkolnych – przed rozpoczęciem każdych zajęć nauczyciele 

przedstawiają plan spotkania, cel oraz efekt, jaki ma zostać uzyskany po na zakończenie zajęć czy jakiegoś tematu.  

1. Kształtowanie umiejętności 

organizacji czasu. 

2. Poznawanie mnemotechnik. 

3. Budowa systematyczności. 

Kształtowanie umiejętności oceny 

własnej pracy. 

- lekcje, warsztaty, ćwiczenia, 

- dyskusje, 

- ćwiczenia aktywizujące, 

- materiały ćwiczeniowe, 

- spotkania ze specjalistami. 

 

Wychowawcy klas; 

Pedagog/psycholog 

Specjaliści z zewnątrz; 

Na bieżąco Uczniowie 
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 uczniowie dowiadują się czym jest pamięć, w jaki sposób funkcjonuje oraz co może wyraźnie osłabić jej zasoby a co 

usprawnić działanie; 

 uczniowie poznają jak wykorzystywać swoje zmysły i w ten sposób usprawnić działanie swojej pamięci – zajęcia 

prowadzone psychologów w zakresie rozwijania technik uczenia się; 

 dyskusja na temat uczniowskich sposobów nauki – uczniowie dzielą się praktykowanymi przez nich sposobami na 

efektywne przyswajanie wiedzy; 

 uświadomienie uczniom co pomaga, a co przeszkadza w nauce, w tym motywacja i nastawienie, ale również 

przygotowanie miejsca do pracy (np. pozycja biurka, oświetlenie, natężenie hałasu, godzina pracy); 

 lekcja pt.: „zostań projektantem swojego dnia” – organizowanie czasu oraz systematyczne podejście do nauki są jednym 

z najważniejszych umiejętności, których posiadanie w znacznym stopniu usprawnia naukę – uczniowie projektują 

przestrzeń do pracy, która według nich powinna być najbardziej odpowiednia oraz uczą się planować swój tygodniowy 

czas pracy według wyznaczania priorytetów; 

 forma zajęć, która w większym stopniu angażuje uczniów:  

 stwarzanie każdemu uczniowi możliwości odnoszenia sukcesów na miarę jego indywidualnych możliwości 

i nie tylko w nauce, ale na różnych płaszczyznach życia społecznego, kulturalnego, w sporcie, w teatrze itp. – szkoła 

oferuje szereg zajęć dodatkowych dla uczniów, a nauczyciele otwarci są na ich sugestię. Uczniowie zachęcani są do 

udziału w wolontariatach, opowiadaniu o swoich pozalekcyjnych pasjach oraz samodzielnego organizowania wydarzeń 

na terenie szkoły; 

 w indywidualnych rozmowach z uczniami nauczyciel pyta się o przyczyny trudności i niepowodzeń w nauce oraz 

wypracowanie z uczniem sposobów radzenia sobie z tą sytuacją; 

 szkoła prowadzi działania mające na celu stwarzanie uczniom z trudnościami w nauce czy aktualnymi niepowodzeniami 

szkolnymi, warunków umożliwiających wykazanie się swoimi mocnymi stronami z innych dziedzin życia – np. 

umiejętności organizacyjne, kulturalne, sportowe, kulinarne, techniczne; 

13. Podnoszenie kwalifikacji pracowników 

szkoły. 

14. Nawiązywanie i/lub utrzymywanie 

odpowiednich relacji  

- szkolenia, kursy, treningi, warsztaty, 

- książki, materiały szkoleniowe, ulotki, 

- badania ankietowe. 

 

Dyrekcja szkoły Na bieżąco Nauczyciele  

i wychowawcy 
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i zaangażowania rodziców/ opiekunów 

uczniów. 

15. Prowadzenie ewaluacji. 

 

 szkolenia umiejętności skierowane do nauczycieli: 

o Trening Kontroli Złości dla dzieci i młodzieży – szkolenie warsztatowe skierowane do nauczycieli, którzy 

pracują w trudnych warunkach np. środowisku szkolnym, w którym występują zachowania agresywne i 

przemocowe. Dzięki szkoleniu nauczyciele dowiedzą się, w jaki sposób zapobiegać takim zachowaniom i jak 

radzić sobie z wybuchami złości u dzieci i młodzieży szkolnej; 

 wdrażanie  nauczycieli do zachowania adekwatnej samooceny wśród uczniów. Omawiane są skutki za niskiej oraz za 

wysokiej samooceny oraz proponowane działania w jaki sposób radzić sobie z taką sytuacją; 

13. Pedagogizacja rodziców/ opiekunów 

dzieci. 

14. Spotkania z wychowawcą oraz 

utrzymywanie stałej i poprawnej relacji 

na linii nauczyciele-rodzice/ 

opiekunowie dzieci. 

15. Zaangażowanie rodziców  

w działalność szkolną. 

- spotkania z wychowawcą, 

- pogadanki. 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny – 

koordynator e-warsztatu dla 

rodziców 

Na bieżąco Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 rodzice/opiekunowie dzieci czuwają nad tym, aby ich pociechy wykazywały właściwą postawę charakteryzującą się 

wysoką kulturą osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny; 

 rodzice/opiekunowie utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, wykazują zainteresowanie aktualnym stanem 

wiedzy swoich pociech oraz w razie zaistnienia potrzeby sami podejmują kontakt  

z konkretnym nauczycielem, wychowawcą klasy czy dyrektorem; 

 rodzice/opiekunowie angażują się w działania realizowane przez szkołę tj. akademie i uroczystości szkolne, konkursy, 

wydarzenia, imprezy klasowe i szkolne, wyjścia, wyjazdy, itp.; 

 rodzice/opiekunowie uczniów, których pociechy wykazują specyficzne trudności wychowawcze pozostają  

w stałym kontakcie z pracownikami szkoły i podejmują się wspólnych działań w celu polepszenia aktualnej postawy 

dzieci i młodzieży. Zadaniem wychowawców klas jest ułatwienie im tego kontaktu bądź wskazanie alternatywnych form 

szukania wsparcia; 

 rodzice/opiekunowie, których pociechy wykazują problemy edukacyjne i/lub towarzyskie (np. problemy socjalizacyjne z 

koleżankami i kolegami ze szkoły) pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą, psychologiem/pedagogiem 

szkolnym/pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz pracują nad zmianą i poprawą aktualnego stanu; 

 specjalista/wykwalifikowany w temacie samooceny pedagog rozmawia z rodzicami na temat zagrożeń wynikających z 

posiadania przez dziecko niskiej samooceny. Warto wskazać zachowania dorosłych, które mogą wpływać na obniżanie 

samooceny młodych ludzi np. wysokie wymagania i aspiracje rodziców, ograniczone zaufanie do dziecka, czy mała ilość 

czasu poświęcana na wspólną aktywność; 

 indywidulane spotkania z opiekunami uczniów na temat ustalania zasad panujących w domu, przestrzegania ich przez 
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wszystkich domowników oraz konsekwentnego reagowania w sytuacjach, gdy dana reguła nie zostanie dotrzymana.  

16. Nawiązanie współpracy  

z organizacjami, instytucjami, osobami 

fizycznymi nie związanymi 

bezpośrednio ze szkołą. 

- spotkania za specjalistami danej 

tematyki, 

- szkolenie. 

 

Dyrekcja, pedagog/psycholog Na bieżąco Dyrekcja szkoły 

 nawiązanie współpracy w zakresie realizacji omawianych działań profilaktycznych z: 

o Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

o z ośrodkami kulturalnymi w obrębie gminy, 

o rodzicami/ opiekunami prawnymi uczniów, 

o instytucjami i organizacjami edukacyjnymi, 

o osobami fizycznymi, 

o służbami porządku publicznego. 

17. Rozwijanie kompetencji 

matematycznych 

- zwiększenie liczby zajęć dodatkowych z 

matematyki; 

- konkursy matematyczne; 

- konsultacje z nauczycielami dla uczniów i 

rodziców; 

Dyrekcja, nauczyciele 

matematyki 

Na bieżąco Dyrekcja szkoły 

 Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia (klas 4-8) 

 Tydzień Matematyki (klasy 4-8) 

 Konkurs matematyczno-przyrodniczy 

 Konkurs zewnętrzny „Kangur matematyczny”  

 Inne projekty matematyczne. 
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 Część II: Budowanie świadomości i przynależności narodowej   
 

Przepisy prawne 
 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w 

referendum konstytucyjnym  

w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r. 

poz. 356); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne 

zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz 

społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2014 r. poz. 263); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych (Dz.U. 

1992 r. nr 36 poz. 155 z późń. zm); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, historii, geografii, 

kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących (Dz.U. 

2017 r. poz. 1042); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 r. poz. 1214); 

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573). 
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 „Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu: 

 kształtowanie świadomości obywatelskiej, 

 kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 

 rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, 

 pielęgnowanie postaw patriotycznych, 

 zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, 

 dbałość o używanie poprawnej polszczyzny, 

 wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji narodowych, 

 pielęgnowanie tradycji narodowych, 

 uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, 

 poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp. 

 

Pamiętajmy, że nikt nie rodzi się patriotą. Przekazywanie treści patriotycznych jest zadaniem i obowiązkiem stawianym przed każdym nauczycielem, 

bez względu na jego prywatne przekonania polityczne czy wiarę. 

 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Kształtowanie osobowości ucznia. - godziny wychowawcze, 

 - „spotkania w kulturą”. 

 

Wychowawcy klas 

Nauczycieli wszystkich 

przedmiotów 

Na bieżąco Uczniowie  

 przygotowanie do rozpoznawania wartości moralnych: 

o uczenie uczniów wrażliwości dzięki prowadzeniu zajęć mających związek z kulturą i sztuką. Organizowanie 

wyjść na wydarzenia kulturalne tj. wyjścia do teatru, muzeum, filharmonii, pokazy sztuki itp., 

o analiza inscenizacji na podstawie obejrzanej sztuki w teatrze bądź jej ekranizacji, 

 uwrażliwianie uczniów na poczucie piękna i estetyki – prowadzenie zajęć plastycznych, technicznych, 

polonistycznych na świeżym powietrzu. Zajęcia plastyczne: próba odtworzenia otaczającego uczniów krajobrazu, 

nakłanianie uczniów do własnej twórczości, uwalniania swojej ekspresji; 

 podczas godziny wychowawczej nauczyciele prowadzą ćwiczenia aktywizujące kształtujące postawy koleżeńskie oraz 



S t r o n a  | 22 

 

 

zapoznają ich z lekcją omawiającą między innymi postawy tj. stereotypy, uprzedzenia i dyskryminacja, pt. „Myślę 

samodzielnie, czyli koniec ze stereotypami”.  

 Wdrażanie do przestrzegania norm prawnych, obyczajowych, moralnych i zwyczajowych; 

 Uczenie okazywania szacunku innym ludziom, bez względu na religię i światopogląd; 

 

2. Uświadamianie istoty przynależności 

do narodu. 

- debata, 

- godzina wychowawcza, 

- broszury informacyjne, 

- plakaty, postery. 

 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele historii, 

Nauczyciele języka polskiego, 

Na bieżąco Uczniowie  

o  „ja wśród innych” – zajęcia mające na celu uświadomienie swojej przynależności narodowej. Podczas zajęć 

uczniowie dyskutują nad tym co cenią w swoim narodzie i Polakach. Młodzi ludzie wskazują pozytywne cechy, które 

wyróżniają nas na tle innych narodów i powodują, że powinniśmy czuć się dumni z faktu bycia Polakami; 

o „Polska biało-czerwona” – zajęcia poświęcone symbolom narodowym, ich historii, znaczeniu oraz szacunku do nich; 

o „poprawna polszczyzna” – podczas spotkania przeprowadzona zostanie debata na temat stosowania poprawnej 

polszczyzny oraz używania zapożyczeń z innych języków obcych, praktykowanie słowotwórstwa lub nowych, 

niepoprawnych konstrukcji gramatycznych. Dzielimy uczniów na dwie grupy. Jedna z grup ma za zadanie bronienie 

języka polskiego i poprawnej polszczyzny, druga przyzwala i zachęca na modyfikacji języka ojczystego; 

o „patriotyzm i jego znaczenia w dniu dzisiejszym” – uczniowie przygotowują plakaty uzasadniające, że patriotyzm ma 

znaczenie w dzisiejszych czasach. Zadaniem uczniów jest udowodnienie, że jest on niejako siłą spajającą naród; 

o poznawanie podstaw wartości obywatelskich – każdy z uczniów przygotowuje opis wybranej przez siebie tradycji, 

wartości narodowej, w wybranej przez siebie formie (prezentacja PowerPoint, plakat, pokaz zdjęć, inscenizacja 

dźwiękowa, itp.). Wśród wskazywanych cech można uwzględnić: wolność, szacunek, pracowitość, dobre obyczaje, 

demokracja, przestrzeganie praw człowieka, suwerenność, piękno, prawdomówności, pokój, odpowiedzialność, 

otwartość, szanowanie czyichś poglądów; 

o podczas godziny wychowawczej prowadzenie debat na tematy: 

o kim jest współczesny patriota i jak zmienił się obraz postrzegania patriotyzmu na przestrzeni lat?, 

o polskie symbole narodowe – aktualne czy przestarzałe, jak powinno się do nich odnosić, 

o Polska naszą Ojczyzną – za co cenimy nasz kraj i Polaków, 

o miejsce Polski w Europie i Unii Europejskiej. 
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o Akcje szkolne: 

o Rocznica wybuchu II wojny światowej (lekcje wychowawcze, klasy 4-8) 

o Dzień Niepodległości 

o Koncert piosenki patriotycznej (klasy 1-3) 

o Konferencja naukowa pt. „II wojna światowa (klasy 4-8) 

o Powstanie wielkopolskie (klasy 4-8) 

o Święto Konstytucji 3 Maja,  

o Tydzień języka polskiego 

3. Budowanie więzi kulturowo-etnicznej. 

4. Promowanie społeczności lokalnej. 

- wykłady, warsztaty, 

- tworzenie filmików, 

- sesja plakatowa, 

- publikacje. 

 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele historii, 

Nauczyciele języka polskiego, 

Nauczyciele muzyki, 

Nauczyciele przyrody, 

Na bieżąco Uczniowie  

 propozycja do zachęcenia uczniów nagrywania historii starszych mieszkańców gminy i przygotowują z nich filmiki o 

Dąbrówce, gminie czy danym regionie. Zajęcia mają na celu poznanie lokalnej społeczności oraz ujawnienie lokalnej 

narracji i podstaw tożsamości. Dzięki ich opowieściom młodzi ludzie dowiedzą się, kto dawniej zamieszkiwał ten teren 

Polski i co doprowadziło do obecnego stanu rzeczy; 

 obchodzenie w szkole uroczystości tj.:  

o Sprzątanie świata  

o Światowy Dzień Orderu Uśmiechu 

o Europejski Dzień Języków Obcych 

o Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

o Pasowanie na pierwszoklasistę 

o Dzień Nauczyciela 

o Jasełka 

o Tydzień Bezpiecznego Internetu 

o Targi Edukacyjne 

o Ogólnopolski zlot placówek im. KOU 

o Dzień Dziecka 

o inne uroczystości upamiętniające ludzi będących wzorami do naśladowania 
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Obchodzenie uroczystości pozwoli uczniom poznać genezę powstania święta, historię wydarzeń i/lub 

zapoznać się z osobami, które stanowią wzór do naśladowania. 

 zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach lokalnych, wojewódzkich i krajowych  

z tematów związanych z poprawną polszczyzną oraz historią naszego kraju, konkursach krasomówczych  

i recytatorskich; 

 propozycja emisji polskich filmów historycznych tj. (w miarę możliwości): 

o „Dywizjon 303” 

o „Kamienie na szaniec” 

o  „Popiełuszko. Wolność jest w nas” w reżyserii Rafała Wieczyńskiego, 2007 rok, 

 podczas zajęć muzycznych uczniowie zapoznają się z pieśniami patriotycznymi, które później prezentowane są podczas 

akademii; 

 uczniowie zapoznają się z historią swojej rodziny: 

o wywiady z dalszymi członkami rodziny, 

o przygotowanie drzewa genealogicznego. 

 rozwijanie wiedzy oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur – uczniowie przygotowują prezentacje na 

temat przedstawionej przez siebie kultury. Forma pracy nie jest istotna, ważna jest inwencja uczniów i ciekawe 

spojrzenie na temat. 

5. Poznawanie historii lokalnej 

społeczności. 

- sporządzenie mapy topograficznej, 

- wycieczki po muzeach, 

- wycieczki do miejsc związanych  

z legendami lokalnymi, 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele geografii, 

Nauczyciele przyrody, 

 

Na bieżąco Uczniowie  

 Wskazywanie miejsc o znaczeniu historycznym, rozbudzenie zainteresowań planami perspektywistycznymi regionu (6-8 

klasa) 

 promowanie przez nauczycieli aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej, 

przygotowujących do życia w niej. Pod koniec roku szkolnego, podczas specjalnego apelu, nagrodzone zostają osoby, 

które włożyły największy wkład w pracę na rzecz  społeczności lokalnej: 

 angażowanie młodych ludzi w pracę samorządu szkolnego i/lub inne formy aktywności działających na terenie 

szkoły tj. gazetka szkolna, kółka zainteresowań, wolontariat szkolny; 

 angażowanie uczniów w prace samorządowe; 
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6. Nawiązanie stałej współpracy  

z rodzicami/ opiekunami uczniów. 

 

- szkolenia, 

- broszury informacyjne, 

- spotkania z rodzicami / opiekunami 

uczniów, 

- nawiązanie współpracy  

z instytucjami, organizacjami 

zewnętrznymi. 

 

Dyrekcja szkoły 

Psycholog szkolny 

Pedagog szkolny 

 

Na bieżąco Nauczyciele 

i wychowawcy 

 nawiązanie współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury; 

 informowanie opiekunów o najlepszych sposobach przekazywania uczniom wiedzy na temat swojej kultury, historii oraz 

metodach na pielęgnowanie wyznawanych przez nich wartości; 

 uświadomienie opiekunom jak wielkie znaczenie w życiu dzieci i młodzieży ma posiadanie oraz przestrzeganie 

ustalonych wspólnie reguł postępowania oraz panujących w danej społeczności wartości  

i norm zachowania. konieczne jest również uzmysłowienie słuchaczom istotności konsekwentnego reagowania w 

sytuacji nieprzestrzegania przez młodych ludzi zasad; 

 podczas spotkania z rodzicami, osoba przygotowana w temacie (psycholog, pedagog) prezentuje wychowawcom 

konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania samodzielnie ustalonych zasad przez ich twórców – najczęściej rodziców 

/ nauczycieli. Konieczne jest uświadomienie opiekunom, że wyznaczone zasady powinny obowiązywać każdą ze stron, 

należy być w tym konsekwentnym. Opiekunowie dzieci i młodzieży powinni stanowić dla nich autorytet, wzór w 

postępowania.  

7. Angażowanie rodziców / opiekunów 

dzieci i młodzieży szkolnej w pracę na 

rzecz szkoły. 

8. Pedagogizacja dorosłych na temat 

konieczności kształtowania 

prawidłowych postaw w młodych 

ludziach. 

- kontakt z nauczycielami, 

wychowawcami klas, 

- spotkania z psychologiem / 

pedagogiem szkolnym. 

 

Wychowawcy klas Na bieżąco Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 Opiekunowie dzieci włączają się do twórczych, innowacyjnych i aktywizujących działań, mających na celu 

rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzaniem poczucia 

dumy i szacunku do swojego kraju pochodzenia, jego dorobku kulturowego oraz historii.  

 zachęcenie rodziców / opiekunów uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, uczestnictwie  
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w uroczystościach patriotycznych i szkolnych oraz wyjściach kulturalnych – nauczyciele informują dorosłych o 

planowanych wydarzeniach podczas spotkania z rodzicami, za pośrednictwem strony internetowej szkoły, wysyłając im 

maila z informacją bądź za pośrednictwem kontaktu telefonicznego / bezpośredniego. Na początku roku szkolnego i 

semestru wychowawcy podsumowują pracę w poprzednim okresie oraz zapoznają dorosłych z planowanymi 

aktywnościami dodatkowymi dla uczniów.  

 szkoła zachęca dorosłych do udziału w organizowanych przez szkołę uroczystościach / akademiach szkolnych  

(o charakterze patriotycznym czy świątecznym); 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Część III: Wychowanie do wartości 
 

Przepisy prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 

poz. 356); 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155); 
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5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167); 

6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 

metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 poz. 395 z późń. zm.).  
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 „Wychowanie do wartości” ma na celu wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych 

pokoleń Polek i Polaków. Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości jest fundamentem procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele i 

wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i tłumaczenie czym są i 

co znaczą poszczególne wartości. Wychowanie do wartości kształtuje orientację aksjologiczną młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego i 

odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Przeprowadzenie badań 

ewaluacyjnych diagnozujących obecny 

system wyznawanych przez młodych 

ludzi wartości. 

2. Sporządzenie pogłębionej analizy 

sytuacji problemowej. 

3. Wyciągnięcie wniosków oraz 

opracowanie działań koniecznych do 

prowadzenie efektywnego wychowania 

do wartości. 

 

 

- prowadzenie badań, ewaluacji. Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

 

Wrzesień 

2018 

Cała społeczność szkolna 

 przeprowadzenie badania ankietowego wśród uczniów, nauczycieli, wychowawców, chętnych rodziców/ opiekunów 

uczniów, dyrekcji szkoły, w celu zaznajomienia się z wyznawanym przez poszczególne grupy z systemami wartości; 

 Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodziców tworzy propozycję działań wychowawczo-profilaktycznych, 

mających na celu wspieranie pozytywnych wartości wyznawanych przez dzieci i młodzież szkolną, podjęcie działań 

interwencyjnych mających na celu zmianę aktualnego, niekorzystnego stanu wyznawanych wartości; 

 przeprowadzenie ponownej ewaluacji po około roku czasu od podjęcia działań wychowawczo-profilaktycznych. 

4. Zwiększenie świadomości  

w temacie wychowania w wartości 

przez rodzinę.  

Rodzina – wartością (uwzględnienie 

- warsztaty dla dorosłych, 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

 

Dyrekcja 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

 

Na bieżąco Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 
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wartości spójnych dla rodziny np.:. 

miłość, zrozumienie, szacunek itd.  

 

 wychowawcy udzielają rodzicom/ opiekunom informacji na temat Poradni Rodzinnych, które specjalizują się w 

rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych, problemów wychowawczych w rodzinie oraz problemów małżeńskich; 

 uświadomienie rodzicom/ opiekunom dzieci jak ważną rolę odgrywa ich podejście oraz wyznawane przez nich wartości 

– Jeśli chcemy, aby nasz podopieczny respektował przekazywane mu przez nas wartości, sami musimy ich 

przestrzegać, dając tym samym dobry przykład; 

5. Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na 

temat wartości spójnych dla rodziny 

oraz określenie ich znaczenia w życiu 

codziennym. 

 

- warsztaty,  

- wyjścia do teatru/ filharmonii/ 

muzeum/ itp., 

- kręcenie spotów reklamowych, 

- przygotowanie spektaklu, prezentacji, 

wywiadu z wybraną osobą, itp., 

- godziny wychowawcze, 

- spotkania z psychologiem/ 

pedagogiem szkolnym, pracownikami 

PPP, doradcą zawodowym. 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Doradca zawodowy 

Nauczyciele historii 

Nauczyciele języka polskiego 

 

Na bieżąco Uczniowie 

 nauczyciele i wychowawcy pracują nad prawidłowym kształtowaniem postaw uczniów – podejmują działania 

mające na celu uświadomienie uczniom czym są wartości z uwzględnieniem rodziny, dlaczego istotne jest ich 

posiadanie, jakie korzyści niosą dla nich samych – zajęcia prowadzone w formie dram, ćwiczeń ruchowych i 

aktywujących uczniów do nawiązywania współpracy i większej otwartości na innych; 

 wychowawcy klas ustalają wspólnie z uczniami hierarchię wartości dla rodziny – realizują na godzinach 

wychowawczych tematykę wartości wg ustalonego porządku; 

 

Tematy godzin wychowawczych dla uczniów (propozycje): 

 zajęcia plastyczne „ja i moja rodzina” – zwrócenie uwagi uczniów na emocje, które towarzyszą im w stosunku do 

różnych członków rodziny. Zadaniem uczniów jest narysowanie/ namalowanie/ wyklejenie/ zrobienie figurek z ciastoliny 

czy modeliny, członków swojej rodziny. Warto zwrócić uwagę, w jaki sposób dzieci prezentują swoją pracę i poprosić ich 

o odpowiedz na kilka pytań tj. kto jest dla ciebie najważniejszy, kto jest najmilszy, najbardziej wymagający, kogo się 

boisz, z kim spędzasz najmniej, a z kim najwięcej czasu. Jeśli uzyskane wyniki wzbudzą wątpliwości bądź pojawią się 
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inne sygnały martwiące, należy skontaktować się z psychologiem lub Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną; 

 „Ja i moje rodzeństwo” – lekcja wychowawcza poświęcona próbie zastanowienia się nad swoim rodzeństwem bądź jego 

brakiem – dzieci opisują relacje ze swoim rodzeństwem, natomiast jedynacy przedstawiają swoje funkcjonowanie w 

rodzinie (można opisać jeden normalny dzień i relacje z rodzicami/ opiekunami). Omawiamy trudności wynikające z 

posiadania rodzeństwa oraz bycia jedynakiem. Szukamy mocnych stron obu relacji oraz występujących w nich 

podobieństw; 

 wyjście do filharmonii/ teatru – taka aktywność stworzy możliwość przeprowadzenia zajęć z tematyki savoire-vivre – 

nauczyciele tłumaczą uczniom jakie zasady panują w takich miejscach; 

 organizowanie twórczych działań z pominięciem czynnika rywalizacji; 

 włączanie młodzieży do podejmowanie działań na rzecz szkoły bądź klasy – organizacja wydarzeń, akcji 

charytatywnych, akcji świątecznych, wyjść, wyjazdów; 

 modelowanie postaw pomocnego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego człowieka  

w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zezwalanie do tworzenia nieformalnych, spontanicznych spotkań; 

  „Jakim jestem kolegą/ koleżanką” – dzieci diagnozują swoje relacje ze znajomymi, opisują zachowania, które sprzyjają 

nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji koleżeńskich oraz doceniają wartość koleżeństwa w swoim życiu; 

 „Jakim jestem przyjacielem” – uczniowie zastanawiają się nad różnicą pomiędzy znajomymi, kolegami 

i przyjaciółmi, wymieniają cechy dobrego przyjaciela, określają ilu mają znajomych a ilu przyjaciół  

i zastanawiają się dlaczego z reguły ma się więcej kolegów i koleżanek niż przyjaciół. Doceniają wartość przyjaźni w 

swoim życiu; 

 „Moje autorytety” – uczniowie definiują czym jest autorytet, indywidualnie określają cechy takiej osoby  

a następnie przedstawiają je na forum klasowym (metoda „burza mózgów”). Uczniowie zastanawiają się czy w każdym 

przypadku autorytet jest dobrym przykładem oraz wskazują własne autorytety. 

 godzina wychowawcza „Zaufaj mi” – prowadzenie zajęć z pantomimy, gdzie głównym celem jest integracja  

i budowanie zaufania; 

 techniki relaksacyjne mające na celu odreagowanie zmęczenia, stresu oraz uspokojenia; 
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Część IV: Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i prawidłowe relacje rówieśnicze 
 

Społeczność szkolna 
 
W części Programu Profilaktyczno-Wychowawczego poświęconego społeczności szkolnej, omówione zostaną dwa ważne zagadnienia: 

1. Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej, 

2. Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w kontaktach rówieśniczych. 

Przytoczone przepisy prawne obejmują oba zagadnienia. 

 

Przepisy prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 

poz. 356); 

4. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 1822); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i 

placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150); 

8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149, 60); 

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 2011 nr 209 poz. 

1245); 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 1458); 

12. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 487); 
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13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); 

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

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972); 

16. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

17. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2016 r.  poz. 656); 

18. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1241 z późń. zm.); 

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260); 

20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. 2016 poz. 1866); 

21. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 882); 

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu wykorzystywanym do kąpieli 

(Dz.U. 2016 poz. 1602). 

 

 

 

 



S t r o n a  | 33 

 

 

Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  
 
 

Celem działań jest:  

1. poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią, 

2. prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych, 

3. profilaktyka zachowań ryzykownych, 

4. intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych, 

5. kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych, 

6. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 

7. budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

8. uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów, 

9. przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania, 

10. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły. 

 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i 

przyjaznego środowiska. 

2. Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży. 

3. Zaznajomienie uczniów  

z praktyczną formą pierwszej pomocy. 

 

- uroczystości szkolne, apele, eventy, 

- zajęcia fizyczne, 

- spotkania ze specjalistami, 

pracownikami służb medycznych i/lub 

paramedycznych, 

- warsztaty, lekcje wychowawcze, 

 

Wychowawcy 

Pedagog/psycholog 

Pielęgniarka szkolna 

Nauczyciele W-Fu. 

Na bieżąco Uczniowie 

 prowadzenie uświadamiających spotkań / apeli informacyjnych dla uczniów, które przybliżą im i pomogą zrozumieć 

zasady bezpieczeństwa oraz komfortowego przebywania na terenie szkoły. Poza przypomnieniem i 

usystematyzowaniem wiedzy uczniów na temat zasad wynikających z regulaminu szkolnego oraz norm społecznych, 

warto poruszyć również temat wpływu warunków w jakich przebywają: np. ciągłe przebywanie w sferze hałasu, 



S t r o n a  | 34 

 

 

nieprzewietrzonych pomieszczeniach, nieodpowiednio doświetlonych pomieszczeniach, itp.; 

 uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z kontaktowania się z osobami obcymi bez zgody i wiedzy dorosłych. 

Wychowawcy informują uczniów o konieczności informowania najbliższego nauczyciela o fakcie pojawienia się osoby 

nieznajomej na terenie szkoły; 

 organizacja igrzysk sportowych, wielodyscyplinowych podczas, których przyznane zostaną nagrody fair play; 

 pakiet lekcji przeprowadzony przez przedstawicieli służb medycznych, ratowników medycznych, bądź przygotowanego 

w tym temacie nauczyciela – zasady zachowania podczas wypadku, udzielanie pierwszej pomocy; 

 warsztaty profilaktyczne pt. „Bieg po zdrowie” organizowane przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną z 

Poznania – koordynator pedagog szkolny – akcja skierowana do uczniów klas 4-tych w zakresie profilaktyki 

antynikotynowej; 

 podczas godziny wychowawczej wychowawca rozmawia z uczniami na temat bezpieczeństwa na co dzień oraz podczas 

wakacji: pt. „Zawsze bezpiecznie” oraz „Dbam o bezpieczeństwo w czasie wakacji” lub pt. „Bezpieczeństwo niejedno ma 

imię”: 

 kształtowanie postaw akceptujących różnorodność wśród podopiecznych: 

o na początku roku szkolnego: zajęcia integracyjne dla uczniów, 

o zajęcia organizowane również w sytuacjach pojawienia się sytuacji konfliktowej, nowych warunków 

środowiskowych bądź w momencie nastąpienia dużego przemieszczanie uczniów pomiędzy klasami / 

szkołami. 

1. Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym  

u dzieci. 

2. Profilaktyka zachowań agresywnych, 

przemocowych oraz cyberprzemocy. 

3. Przeciwdziałanie zażywaniu substancji 

psychoaktywnych przez dzieci i 

młodzież. 

4. Profilaktyka uzależnienia od gier 

komputerowych, Internetu, hazardu. 

 

- spotkania ze specjalistami  

np. funkcjonariusze policji, straży 

pożarnej, straż pożarna, pracownicy 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

- warsztaty profilaktyczne; 

 

Wychowawcy klas, 

Pedagog/psycholog 

Specjaliści z zewnątrz 

Na bieżąco Uczniowie  

 zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, planami obowiązującymi na terenie szkoły; 

 pogadanka – przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów, informowanie o ich skutkach ubocznych oraz 

przestrzeganie przed przyjmowanie używek; 

 prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji, niepełnosprawności; 
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 organizowanie szeregu lekcji poświęconych nauce odmawiania oraz realnej zdolności oceny sytuacji – zajęcia powinny 

zostać przeprowadzone w aktywizującej uczniów formie tj. dramy, przedstawienia, czytanie ról, oglądanie filmów oraz 

ich komentowanie, itp. 

 zajęcia polegające na wzmacnianiu samooceny u uczniów – odkrywanie swoich mocnych stron oraz potencjału 

charakteru. Warto aby uczniowie wiedzieli,  w jaki sposób mogą rozwijać swoje zdolności. Jest to również dobry czas na 

zastanowienie się kim młodzi ludzie chcą być w życiu oraz jakie są ich wyobrażenia na temat jakiś zawodów. Dzięki 

porównaniu ich aktualnych predyspozycji oraz pragnień, można ustalić plan rozwoju na najbliższe lata. 

 lekcje i treningi poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza nią oraz zachowaniom ryzykownym – prowadzone przez 

wyspecjalizowanego nauczyciela / psychologa / pedagoga: 

o zajęcia dedykowane uczniom szkoły podstawowej (IV-VI): 

 profilaktyka antynarkotykowa: pt. „Co z tymi dopalaczami?”, „Narkotyki i dopalacze – czy na pewno 

warto?”, 

 problem cyberprzemocy: „Czy jesteś (nie)bezpieczny w sieci?”, 

 problem przemocy i agresji:. „Stop agresji wśród nas!”. 

o zajęcia dedykowane uczniom szkoły podstawowej (VII-VIII): 

 profilaktyka antynarkotykowa: lekcja warsztatowa pt. „Co z tymi dopalaczami?” 

 problem cyberprzemocy: lekcja  pt. „Cyberprzemoc – przerwij milczenie!”, 

 problem przemocy i agresji: lekcja pt. „Przemoc to nie tylko siniaki. Jak reagować w sytuacji 

przemocy?”. 

 spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – uświadomienie uczniów jakie kary grożą za stosowanie agresji i 

przemocy wobec drugiej osoby. Mundurowi wskażą w jaki sposób należy się bronić oraz jakie działania zaradcze każdy 

samodzielnie powinien podjąć. Udzielą również wskazówek jak reagować, gdy zostanie się świadkiem zdarzenia i gdzie 

należy szukać pomocy; 

 kształtowanie wspierającego środowiska szkolnego, promowanie zachowań fair play, pracy wolontaryjnej (np. praca na 

rzecz osób potrzebujących; 

 spotkania z przedstawicielami kuratorium, którzy opowiedzą o konsekwencjach prawnych dla sprawców czynów 

ściganych prawnie; 

 prowadzenie interwencji przez wychowawców klas w sytuacji gdy uczniowie używają wulgaryzmów i nie przestrzegają 

zasad; 

 spotkanie z psychologiem/ pedagogiem szkolnym, który opowie w jaki sposób bronić się przed agresją  
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i przemocą oraz gdzie i u kogo szukać pomocy gdy do takiej sytuacji już dojdzie; 

 zorganizowanie przez uczniów starszych klas, dnia „przeciwko agresji”, podczas którego młodsi uczniowie zapoznają 

się z tematyką oraz różnymi formami agresji, przemocy oraz mobbingu rówieśniczego. Ważne aby zajęcia miały 

charakter interaktywny; 

 uruchomienie skrzynki zaufania, za pośrednictwem którego każdy uczeń, w sposób anonimowy, może poinformować o 

problemach, z którymi się spotyka; 

 psycholog/ pedagog szkolny prowadzi zajęcia, których celem jest nauka uczniów mówienia o swoich potrzebach 

oraz rozwijanie umiejętności nazywanie emocji– rozmowa o emocjach, identyfikowanie emocji u siebie i innych, 

zdolność ich nazywania. Prowadzący wykorzystuje zajęcia aktywizujące, które wpływają na rozwijanie inteligencji 

emocjonalnej uczniów. 

5. Usprawnienie oraz zwiększenie 

skuteczności oddziaływań szkoły  

w sytuacjach zagrożenia.  

6. Wypracowanie jednolitych metod 

współpracy między rodzicami  

a szkołą. 

- udział w szkoleniach wewnętrznych  

i zewnętrznych, 

- spotkania z rodzicami grupowo  

i indywidualnie, 

- spotkania informacyjne ze 

specjalistami, 

- materiały informacyjne, broszury. 

Dyrekcja 

Pedagog/psycholog 

Na bieżąco Nauczyciele  

i wychowawcy 

 przypomnienie nauczycielom i innym pracownikom szkoły zasad bezpieczeństwa, BHP oraz norm i reguł, które 

obowiązują na terenie szkoły; 

 utrzymywanie kontaktu z policją oraz poradniami; 

 szkolenie zewnętrzne: według bieżących potrzeb; 

9. Pedagogizacja opiekunów uczniów 

oraz sposobów prowadzenia działań 

profilaktycznych. 

10. Zachęcanie rodziców / opiekunów do 

częstszego uczestnictwa w życiu 

szkoły. Nawiązanie stałej współpracy z 

rodzicami. 

- szkolenia, warsztaty,  

- spotkania z psychologiem / 

pedagogiem szkolnym, 

- spotkania z wychowawcą. 

 

Pedagog/psycholog 

Wychowawcy klas 

Na bieżąco Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 przeprowadzenie ankiety wśród uczniów „Nastolatkowie rodzicom”: 

 szkolenie podczas spotkania z rodzicami mające na celu edukację oraz usystematyzowanie ich wiedzy na temat sytuacji 
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zagrażających.  

 pogadanka na temat występujących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci (promowanie bezpiecznego 

korzystania z Internetu, przeciwdziałanie agresji i przemocy, budowanie pozytywnych autorytetów);  

 zaaktywizowanie rodziców w programie „Bieg po zdrowie” – wsparcie rodzicielskie względem własnych dzieci; 

 organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci sprawiających trudności wychowawcze, itp.; 

 pracownicy szkoły okazują wsparcie w trudnych sytuacjach (np. rozmowy z wychowawcą, pedagogiem szkolnych, 

psychologiem szkolnym, pomoc w nawiązaniu współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym); 

 budowanie pozytywnej, otwartej współpracy na linii rodzice / opiekunowie uczniów – nauczyciele (np. organizowanie 

spotkań indywidualnych, udostępnianie telefonu czy e-maila służącego do szybkiego kontaktu z nauczycielami w 

sytuacjach nagłych, zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły, zachęcanie do udziału  

w wyjazdach, wyjściach klasowych i szkolnych); 

 pracownicy szkoły są chętni do pomocy. Sami zachęcają rodziców do podejmowania kroków zaradczych  

w sytuacji pojawienia się sytuacji problemowych lub trudnych. Wskazują miejsca i osoby, do których powinni się zgłosić 

celem uzyskania pomocy oraz informują czego mogą się spodziewać – spotkanie z rodzicami, spotkania indywidualne, 

spotkania ze specjalistami, którzy prowadzą prelekcję na wybrane wcześniej tematy, itp. 

 

 

 
Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 
Cel:  

1. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, 

2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

3. Przygotowanie dzieci do rozsądnego i samodzielnego życia w społeczeństwie, 

4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów, 

5. Poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności nawiązywania  

i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych, 

6. Prowadzenie działań profilaktycznych utrzymujący satysfakcjonujący poziom zdolności opisany w punktach wcześniejszych. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Propagowanie aktywności  

i twórczego myślenia uczniów. 

2. Wychowywanie samodzielnych, 

samodzielnie radzących sobie  

w życiu młodych ludzi. 

- pogadanki, 

- praca indywidualna, 

- burze mózgów, 

- referaty, samodzielne wystąpienia, 

- dramy, itp. 

 

Wychowawcy, 

Pedagog/psycholog 

Nauczyciele odpowiedzialni 

za koło wolontariatu, 

Samorządu Uczniowskiego; 

Na bieżąco Uczniowie  

 zachęcenie uczniów do udziału w różnego rodzaju pracach wolontaryjnych (np. praca w Samorządzie Szkolnym, 

udzielanie się w gazetce szkolnej / radiowęźle / grupach tanecznych / zespołach wokalnych / drużynach sportowych, 

udzielanie pomocy osobom potrzebującym tj. osobom starszym z DPSu, dzieciom  

z Domu Dziecka, udzielanie korepetycji osobom ze słabszymi wynikami w nauce, działanie na rzecz lokalnej 

społeczności); 

 zachęcanie uczniów do kandydowania oraz brania udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 

 stworzenie gazetek tematycznych (np. uczenie warsztatu dziennikarskiego); 

  pozwalanie i zezwalanie uczniom na realizację ich pomysłów (np. nakręcenie reportażu, flash moba, zorganizowanie 

akcji mikołajkowej dla potrzebujących dzieci z domu dziecka, wsparcie schroniska dla zwierząt, zorganizowanie 

uczniowskiego wsparcia przez uczniów dla osób od nich słabszych, tworzenie grup, które wspólnie się uczą, itp.); 

 organizowanie spotkań z osobami pełniącymi różne funkcje społeczne, posiadającymi różne zawody – dzięki temu 

uczniowie mogą poszerzyć swoje horyzonty i zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy, 

 prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi uczniów; 

 prowadzenie godzin wychowawczych:  

o uczenie, że każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną i wartościową, 

o uczenie szacunku do drugiego człowieka, 

o akceptowanie inności, 

o świadomość czym jest niepełnosprawność, 

o zapoznanie uczniów z zasadami savoir vivre, 

o rozwijanie społecznej odpowiedzialności w uczniach według dewizy „nie pozostawaj obojętny”, 

o budzenie krytycyzmu przy jednoczesnym poszanowaniu wartości innych ludzi, itp. 

 przeprowadzenie dyskusji na lekcji wychowawczej dotyczącej istnienia współczesnych autorytetów; 
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 edukowanie uczniów o odpowiedzialności karnej nieletnich za czyny o znamionach przestępstwa; 

 promowanie zdrowego stylu życia – wskazywanie i pokazywanie formy bezpiecznych i zespołowych form spędzania 

wolnego czasu; 

 uczniowie są świadomi swoich praw – zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Europejską 

Konwencją Praw Człowieka oraz Statutem Szkoły; 

 organizacja warsztatów:  

o asertywność – ćwiczenie asertywnych zachowań podczas odgrywania scenek; 

o komunikacja werbalna i niewerbalna,  

o radzenie sobie ze stresem, 

o efektywne radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych; 

3. Kształtowanie właściwych relacji 

między uczniami. 

4. Ukazanie poprawnych i społecznie 

akceptowanych form relacji  

w grupie rówieśniczej. 

5. Popularyzowanie dobrego zachowania. 

6. Promowanie postaw tolerancyjnych. 

 

 

- godziny wychowawcze, 

- zajęcia aktywizujące, 

- dramy. 

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele W-Fu 

Pedagog 

Psycholog 

Na bieżąco Uczniowie  

 podkreślanie wartości zachowań fair play podczas prowadzenia zajęć sportowych; 

 treningi interpersonalne – na początku semestru, w przypadku pojawienia się sytuacji nowych, trudnych bądź 

problemowych; 

 zajęcia dla uczniów, którzy będą mogli lepiej się poznać, odkryć łączące ich podobieństwa oraz przekonać się, że 

występujące różnice są korzysta dla nich i nie należy się ich obawiać. Młodzi ludzie rozwijają swoje zaufanie oraz 

szacunek do samych siebie oraz kolegów i koleżanek z klasy; 

 uczniowie uczestniczą w szkoleniu uczącym ich czym jest aktywne słuchanie, a czym tylko słyszenie. Podczas zajęć 

uczeni są jak jasno i w sposób bezpośredni wyrażać swoje potrzeby, prośby i oczekiwania względem innych osób; 

 szkolenie edukujące w temacie relacji międzyludzkich prowadzone przez przygotowanego w temacie pedagoga / 

psychologa: „Ja – przyjaciel, kolega, koleżanka”. 

 

7. Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

i opiekunów uczniów. 

- prelekcje,  

- broszury, materiały informacyjne, 

 

Dyrekcja 

Pedagog/psycholog 

Na bieżąco Nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice/  

opiekunowie uczniów 
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 poprawa kompetencji wychowawczych – zwrócenie uwagi jak ważne w procesie wychowawczym jest dawanie 

dobrego przykładu własnym zachowaniem, które jest spójne z tym czego uczymy swoich podopiecznych 

(zachowanie dopuszczające podwójne standardy jest niedopuszczalne czyli np. dorośli wychodzą z założenia, że 

im można zachowywać się w niewłaściwy, nieakceptowany sposób ponieważ są dorosłymi – takie sytuacje są 

niedopuszczalne i mogą doprowadzić do spadku zaufania dzieci do opiekunów, a w konsekwencji do ich 

oszukiwania), konsekwencja w słowach i działaniu, umiejętność słuchania problemów podopiecznych, cierpliwość, 

zrozumienie, docenianie szczerości i otwartości; 

 praca nad poprawą bądź utrzymaniem satysfakcjonującego poziomu zaufaniu dzięki i młodzieży do dorosłych – 

opiekunowie dowiedzą się jak prowadzić ze swoimi podopiecznymi rozmowę w efektywny sposób oraz jakie zasady 

powinny obowiązywać obie strony (zajęcia prowadzone przez psychologa bądź przygotowanego w tym temacie 

pedagoga). 

 

 

 

 



 

 

 

Część V: Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci 
 

 
Przepisy prawne 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 283 z późn. zm.); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego 

dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 

poz. 356); 

5. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r.poz. 1137, 2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214); 

6. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 204);  

7. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

8. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 1094);  

9. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922);  

10. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r.poz. 1654, z 2017 r. poz. 773); 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); 

12. Ustawa o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną(Dz. U. 2017 r. poz. 1219). 

13. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728); 

14. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.); 

15. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

16. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r., CETS nr 185.  

 



 

 

 

Część.: „Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci” ma na celu ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie zachowań 

agresywnych i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza nią. Prowadzone działania mają za 

zadanie uświadomić młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom  czym jest przemoc elektroniczna, jak należy się przed nią chronić, jakie prawa 

przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia oraz z jakimi konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy 

elektronicznej. 

 

Mając na uwadze prawidłowy rozwój dzieci, na terenie szkoły podejmowane są różnorodne działania wychowawcze. Współpraca z rodzicami/ opiekunami 

prawnymi dzieci powinna opierać się na: 

 organizowaniu zebrań (tzn. wywiadówki, dni otwarte szkoły), 

 prowadzeniu konsultacji indywidualnych z nauczycielem, wychowawcą, 

 informowaniu i prowadzeniu spotkań edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania prowadzone przez psychologów, pedagogów, służby policyjne  

i śledcze, 

 wspieraniu rodziców i opiekunów prawnych dzieci. 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Upowszechnianie zjawiska 

cyberprzemocy, jego form, prawnych 

konsekwencji popełnienia czynu oraz 

sposobów reagowania w przypadku 

znalezienia się w takiej sytuacji. 

 

- materiały edukacyjno-informacyjne, 

- spotkania z wychowawcami, 

nauczycielami, władzami szkoły, 

przedstawicielami policji, Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej, 

Poradni Leczenia Uzależnień, 

psychologiem/ pedagogiem szkolnym. 

 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Na bieżąco Rodzice / opiekunowie 

uczniów 



 

 

 uświadamianie rodziców / opiekunów o istnieniu zjawiska cyberprzemocy wśród młodych ludzi oraz  

o różnorodności ich form występowania – przygotowanie materiałów informacyjnych, prelekcje przeprowadzone 

przez zaproszonych gości (tj. przedstawiciel policji, psycholog z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz z Poradni 

Leczenia Uzależnień), przygotowanie spisu literatury przedmiotu oraz zapewnienie wskazanych pozycji; 

 wskazanie lub udostępnienie rodzicom / opiekunom literatury, zwiększającej ich kwalifikacje radzenia sobie z 

zaistniałym problemem; 

 przekazanie rodzicom / opiekunom prawnym uczniów programów edukacyjnych specjalnie przygotowanych do 

użytku domowego np. za pośrednictwem strony internetowej http://www.sieciaki.pl/ w przypadku uczniów szkoły 

podstawowej.  

 wychowawcy i nauczyciele komunikują, że szkoła nie akceptuje żadnych form przemocy, natomiast 

konsekwencje w wypadku ich pojawienia reguluje regulamin szkolny – przedstawienie podczas spotkania  

z rodzicami/ opiekunami, reguł i zasad postępowania w sytuacji pojawienia się zjawiska; 

 przedstawiciel policji/ wychowawca/ dyrekcja przekazuje rodzicom/ opiekunom dzieci informacje dotyczących skutków 

prawnych związanych z naruszeniem prawa przez nieletnich i pełnoletnich uczniów szkoły; 

 udział w programach dotyczących promocji zdrowego trybu życia organizowanych aktualnie przez 

Ministerstwo Edukacji Narodowej lub wprowadzenie w życie podobnej inicjatywy; 

 wspólne rozwiązywanie indywidualnych problemów, proponowanie rozwiązań, poradnictwo; 

 zorganizowanie spotkania informacyjnego z przedstawicielami policji, którzy wyjaśnią przepisy prawne, które 

chronią uczniów przed zjawiskiem cyberprzemocy oraz wytłumaczą jakie działania należy podjąć, gdy taka sytuacja się 

pojawi. 

2. Podnoszenie kompetencji oraz stałe 

doszkalanie w temacie przemocy 

elektronicznej. 

3. Nawiązanie stałej współpracy  

z policją, lokalnym ośrodkiem 

uzależnień i ich wspieranie  

w przypadku pojawienia się 

cyberprzemocy na terenie szkoły. 

- szkolenia,  

- przygotowanie materiałów 

informacyjno-edukacyjnych, 

- spotkania z przedstawicielami policji, 

psychologami, instytucjami/ 

organizacjami oferującymi wsparcie  

w przypadku wystąpienia 

cyberprzemocy. 

Dyrekcja szkoły 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

Na bieżąco Nauczyciele  

i wychowawcy 

http://www.sieciaki.pl/


 

 

 podczas spotkania z przedstawicielami policji, nauczyciele dowiadują się jakimi narzędziami i sposobami dysponują 

służby w związku z odnajdywaniem sprawców przemocy w sieci oraz jakie konsekwencje związane są z 

poszczególnym zachowaniem; 

 nauczyciele i wychowawcy uczestniczą w konferencjach i seminariach zewnętrznych o tematyce cyberprzemocy. 

Uzyskują tam najnowsze informacje na temat zjawiska, sposoby radzenia sobie w sytuacji pojawienia się sytuacji 

zagrożenia bądź jej symptomów oraz wymienią się doświadczeniami związanymi  

z działaniami prewencyjnymi z innymi uczestnikami spotkań.  

 poszerzenie wiedzy nauczycieli i wychowawców z tematyki cyberprzemocy poprzez prowadzenie licznych szkoleń 

wewnętrznych i zewnętrznych z przedstawicielami służb mundurowych oraz organizacji/ instytucji pomocowych; 

 udział w kampaniach społecznych, projektach i konferencjach – przede wszystkim w oparciu o Obserwatorium 

Zagrożeń dla Ludzi Młodych przy współpracy Komendą Wojewódzką w Poznaniu. 

 szkolenie z zakresu nowych mediów – zapoznanie pracowników placówki szkolnej ze specyfiką forów internetowych, 

blogów, portali i serwisów społecznościowych oraz aplikacji, z których obecnie korzystają uczniowie; 

 szkolenie informatyczne pozwalające opanować wiedzę z zakresu bezpiecznego korzystania z Internetu oraz aplikacji 

i dodatków które chronią i ograniczą możliwość włamania się w miejsca zabezpieczone hasłem bądź inne prywatne 

przestrzenie dostępne przez Internet. 

 Uwzględnienie litaratury: „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online” – kompendium wiedzy dla rodziców i 

specjalistów- przewodnik do realizacji na terenie szkoły i środowiska rodzinnego ucznia; 

4. Zaangażowanie rodziców / opiekunów 

do współpracy przy organizacji 

uroczystości szkolnych  

i klasowych oraz konkursów 

tematycznych. 

5. Promowanie bezpiecznego korzystania 

z Internetu. 

- nawiązanie współpracy rodziców ze 

szkołą i współorganizowanie wydarzeń, 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem szkolnym, 

przedstawicielem policji, 

Wychowawcy klas 

Pedagog szkolny 

Psycholog szkolny 

Dyrekcja szkoły 

Na bieżąco Rodzice / opiekunowie 

uczniów 

 współorganizacja klasowych i szkolnych konkursów związanych z tematyką bezpiecznego korzystania  

z Internetu oraz Netykiety np. konkurs wiedzy na temat poprawnego i bezpiecznego zachowania się  

w Internecie, konkurs na najlepszy plakat/ spot reklamowy wskazujący na zagrożenia pojawiające się  

w Sieci, itp.;   

 branie udziału w corocznych zawodach organizowanych z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu; 

 organizowanie happeningu na rzecz przeciwdziałaniu uzależnieniu od Internetu oraz fonoholizmowi; 

 wychowawca zapoznaje  rodziców / opiekunów uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z sieci oraz 



 

 

informowanie ich o sposobach przeciwdziałania cyberprzemocy; 

 psycholog/ pedagog szkolny informuje rodziców / opiekunów uczniów o objawach uzależnienia od nowych mediów tj. 

telefon komórkowy, komputer czy Internet; 

 spotkanie ze specjalistą ds. uzależnień od Internetu oraz fonoholizmu mające na celu uświadomić rodziców w zakresie 

zagrożeń płynących z nowych mediów i nowych technologii; 

 lekcja przeprowadzona przez przedstawiciela policji, który zapozna rodziców ze statystykami, objawami oraz sposobami 

przeciwdziałania cyberprzemocy, jak także zapozna rodziców z konsekwencjami jakie czekają sprawcę zdarzenia;  

6. Edukacja medialna mające na celu 

kształtowanie wysokiego poziomu 

rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

7. Uświadomienie uczniom znaczenia 

nowych mediów oraz zagrożeń, jakie 

są z nim związane. 

 

 

- udział w uroczystościach, 

- godzina wychowawcza, wykłady, 

- godziny wychowawcze, 

- analiza reklam zamieszczanych  

w Internecie, TV, gazetach. 

 

Wychowawcy klas 

Dyrekcja 

Specjaliści z zewnątrz 

Pedagog/psycholog  

Na bieżąco Uczniowie 

 Prelekcja pt.  "Prawne aspekty ochrony przed cyberprzemocą oraz innymi formami nieakceptowalnych zachowań 

względem uczniów" – lekcje skierowane dla uczniów klas IV i VI. 

 zapoznanie uczniów z zaletami i wadami korzystania z nowych mediów. Uświadomienie jak bardzo zmienił się świat 

na przestrzeni ostatnich lat oraz jak szybko ewoluuje za pomocą nowych narzędzi do komunikowania się z innymi 

ludźmi – wykorzystanie kompendium dla rodziców i specjalistów „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży online” 

 zwrócenie uwagi na problematykę zjawiska, związaną przede wszystkim z możliwymi konsekwencjami tego 

typu działań, zarówno dla ofiary, jak i sprawcy cyberprzemocy; 

 przygotowanie uczniów do krytycznego i selektywnego odbioru treści znalezionych w Internecie – nauczyciel prezentuje 

uczniom wybrane wcześniej reklamy telewizyjne, internetowe oraz umieszczane w gazetach oraz wspólnie podejmują 

się interpretacji zamieszczonych tam treści i ich prawdziwego przekazu; 

 uczniowie dokonują analizy reklam (telewizyjnych) na wybrany wcześniej temat (np. płeć, wiek, wykształcenie, kolor 

skóry, narodowość), interpretują ich przekaz oraz starają się wyjaśnić jego możliwe oddziaływanie na otaczającą 

rzeczywistość; 



 

 

8. Zwiększanie wiedzy uczniów na temat 

cyberprzemocy, prewencji oraz 

reagowaniu w przypadku pojawienia 

się zagrożenia. 

9. Zapoznanie uczniów  

i wychowanków z występującymi 

formami cyberprzemocy oraz 

skutecznym sposobom 

przeciwdziałania zjawisku. 

 

- spotkanie z specjalistą ds. uzależnień, 

przedstawicielem policji. 

Pedagog szkolny, 

Psycholog szkolny, 

Wychowawcy klas, 

Na bieżąco Uczniowie 

 podczas zajęć prowadzonych przez przedstawiciela policji, warto zapoznać uczniów czym jest cyberprzemoc, 

jakie symptomy i zachowania na nią wskazują, w jaki sposób należy radzić sobie z zaistniałą sytuacją oraz 

jak bronić przed jej pojawienie; 

 uświadomienie podopiecznym jakie emocje może wywołać cyberprzemoc u ofiary oraz jakie są jej konsekwencje – 

proponowaną formą zajęć jest psychodrama, dzięki której uczniowie będą rozwijać zdolność do empatii; 

 podczas spotkania ze specjalistami ds. uzależnień oraz przedstawicielami policji należy uświadomić jakie 

mogą być konsekwencje prawne i psychiczne dla sprawcy przemocy; 

 wypracowanie aktywnej postawy reagowania na różne formy przemocy u uczniów. Uświadomienie jak ważne 

jest podejmowanie działania, nie pozostawanie biernym – zajęcia treningowe prowadzone podczas godziny 

wychowawczej 

10. Propagowanie zasad dobrego 

zachowania w Internecie. 

11. Rozwijanie świadomości bezpiecznego 

korzystania z nowych mediów przez 

uczniów. 

12. Promowanie wśród uczniów zasad 

poprawnego zachowania się  

w świecie wirtualnym. 

13. Zaangażowanie uczniów w projekty o 

tematyce przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy oraz uzależnieniu od 

korzystania z nowych mediów. 

 

- spotkania z psychologiem/ 

pedagogiem szkolnym, policją, 

- udział w uroczystościach, 

- burza mózgów, 

- praca indywidualna i w grupach, 

- godziny wychowawcze. 

 

Psycholog szkolny 

Pedagog szkolny 

Wychowawcy klas 

Na bieżąco Uczniowie 

 zajęcia podczas godziny wychowawczej oraz na informatyce dotyczące bezpiecznego korzystanie z nowych mediów ze 

szczególnym uwzględnieniem Internetu i telefonu komórkowego; 

 informowanie uczniów o konieczności ochrony swoich danych osobowy oraz ewentualnych konsekwencjach 

wynikających z ich niedopilnowania ; 

 udział w corocznym Dniu Bezpiecznego Internetu; 

 wychowawca zapoznaje uczniów z koniecznością ochrony danych oraz cudzej własności interpersonalnej; 

 podczas zajęć uczniowie opracowują model odpowiedniego zachowania w sytuacji stania się ofiarą, świadkiem lub 

sprawcą przemocy elektronicznej; 



 

 

 promocja bezpiecznych stron internetowych i oprogramowania zabezpieczającego przed 

niepożądanymi treściami na szkolnej stronie internetowej; 

 umiejętność prowadzenie dyskusji, poprawnego formułowanie problemów i ich argumentowania oraz mówienia o 

emocjach swoich i innych ludzi; 

 wypracowanie wśród uczniów zasady działania według zasady: widzę, reaguję, pomagam; 

 zajęcia – z psychologiem lub wykształconym w tym kierunku nauczycielem – na temat tolerowania odmienności 

poglądów, zachowania itp. oraz przeciwdziałanie zjawisku dyskryminacji; 

 uczenie jakie działania podejmować kiedy staną się ofiarą, świadkiem bądź sprawcą przemocy elektronicznej; 

 promowanie zdrowego sposobu spędzania wolnego czasu w gronie rówieśników; 

 godzina wychowawcza poświęcona odpowiednim i konstruktywnym formą spędzania wolnego czasu  

w Internecie. 

- projekcje filmów podczas godziny 

wychowawczej (w miarę możliwości) 

Wychowawcy klas W miarę 

możliwości 

Uczniowie  

 

 projekcja filmu dokumentalnego „Cyberbully” od 12 roku życia, opowiadająca historię 17-letniej dziewczyny, która 

dostaje od mamy w prezencie urodzinowym wymarzony komputer. Niedługo później bohaterka staje się ofiarą 

cyberprzemocy na jednym z portali społecznościowych;  

 kreskówka pt. „Nuggets” w przejrzysty sposób obrazująca mechanizmy uzależnienia oraz ich konsekwencje dla 

dalszego funkcjonowania. 

14. Zaangażowanie młodych ludzi do 

aktywnego działania w sytuacji 

pojawienia się zjawiska 

cyberprzemocy. 

15. Udział w kampaniach, wydarzeniach 

oraz projektach społecznych 

uświadamiającego powagę zjawiska. 

- kampanie społeczne, 

- skrzynka zaufania. 

Pedagog/psycholog Na bieżąco Uczniowie 

 zaangażowanie dzieci i młodzieży do udziału w kampanii Młodzi Przeciw Mowie Nienawiści w Internecie. Celem 

kampanii jest walka z dyskryminacją i rasizmem w formie mowy nienawiści obecnej w sieci Internet; 

 zachęcenie młodzieży do udziału w projekcie Dbaj o Fejs, której celem jest zwrócenie uwagi na konsekwencje 

nierozważnych działań w sieci tj. nierozważne przesyłanie zdjęć o charakterze seksualnym, cyberprzemocy, 

ochrony dostępu do prywatnych kont i profili zabezpieczonych hasłem bądź innymi środkami, jak także 

komentowanie i publikowanie ryzykownych informacji; 

 zachęcanie uczniów do udziału w innych kampaniach społecznych np. tych promujących zdrowy i 

aktywny styl życia; 
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Ewaluacja skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego polega na zaplanowanym i systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o warunkach, 
przebiegu i skuteczności prowadzonych w szkole działań. 
Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji przez co podniesiona zostanie jakość prowadzonych działań. 
Ewaluacja prowadzona będzie poprzez: 

1. Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego, 
2. Wywiady z rodzicami uczniów w temacie prowadzonych badań, 
3. Przeprowadzania badań ankietowych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 
4. Raporty z komendy powiatowej policji, 
5. Analizę dokumentacji np. protokoły z posiedzeń szkolnych, sprawozdania wychowawców klas, sprawozdania pedagoga/ psychologa szkolnego, 

dzienniki lekcyjne, opinie, świadectwa, artykuły prasowe o szkole, archiwalia. 
 
 
 
 

 
 
Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą pedagogiczną szkoły. 
Przewodniczący rady pedagogicznej ………………………………………………, w dniu …………………. . 
Przewodniczący rady rodziców ………………………………………………, w dniu ………………. . 
 
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) 

 
 


