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Zatwierdzony Uchwałą nr 2/2021-2022  

Rady Rodziców z dnia 23.09.2021r.  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną 

                                                                                                                                             Uchwała nr 15/2021 z dnia 27.09.2021r. 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r.               nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

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

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

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

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

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

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

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

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

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w 

tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego  w Skarżynie. 

Ponadto wykorzystano: 



2 

 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli  okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

 

I. Wstęp 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie opiera się na hierarchii wartości przyjętej 

przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać 

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 
wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych 

uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych                       z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

1. Dotychczasowe doświadczenia szkoły. 

2. Spostrzeżenia rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczące głównych problemów opiekuńczo – wychowawczych                               i 
profilaktycznych w szkole. 

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

4. Obserwacje zachowania uczniów.  

 

Przeprowadzona diagnoza wskazuje na istnienie następujących problemów wymagających działań wychowawczo -   profilaktycznych:            

1. Niska  motywacja do nauki.  

2. Brak umiejętności właściwego gospodarowania czasem nauki i wypoczynku.  

3. Nadmierne i niewłaściwe korzystanie z Internetu i mediów społecznych. 

4. Przejawy agresji słownej. 

5. Niekorzystny wpływ mediów. 

6. Brak umiejętności gospodarowania czasem wolnym. 

7. Bezpieczeństwo w szkole. 

8. Nieradzenie sobie z własnymi emocjami. 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 
Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 
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 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

I. MISJA SZKOŁY 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania  dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych 

kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i 

pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa 
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu  epidemii COVID-19. Misją szkoły jest 

„osiągnięcie zaburzonej równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzupełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego.”). 

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem Szkoła Podstawowa im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz 

podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych, 

 prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

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

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne, 

 jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce 
   o bezpieczeństwo własne i innych, 

 zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed 

  zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego), 

 rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie 

substancji psychoaktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 
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 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

 inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych i profilaktycznych szkoły). 

 

III. CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie 

zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i 

witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej 
kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, 

nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych 

oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej (np. 

epidemia COVID-19), 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, 

rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu (np. rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

 

Cele szczegółowe programu: 

 

Uczeń: 
- uczy się w szkole, w której panuje mila przyjazna atmosfera, oparta na wzajemnym szacunku i akceptacji, bez  przemocy i dyskryminacji, 

- aktywnie i bezpiecznie uczestniczy w działaniach klasy i szkoły, 

- jest patriotą, 

- zna swoje prawa i obowiązki, 

- potrafi przestrzegać i respektować ogólnie przyjęte normy społeczne, 

- stara się prowadzić zdrowy i ekologiczny styl życia, 

- poznaje i doskonali umiejętność uczenia się, 

- stara się właściwie planować czasu nauki i wypoczynku, 

- zna korzyści i zagrożenia płynące z używania  Internetu i mediów społecznych, 

- zna procedury postępowania w czasie epidemii COVID-19. 

  

Rodzice: 

 

- rozumieją swoją nadrzędną rolę w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych, 

- kształtują u dzieci właściwy system wartości, 

- są konsekwentni w egzekwowaniu zasad wychowawczych, 

- motywują dzieci do nauki i wypełniania obowiązków szkolnych, 

- interesują się postępami swojego dziecka, 
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- kontrolują czas nauki i wypoczynku swojego dziecka oraz korzystania przez nie z Internetu i mediów społecznych, 

- wdrażają dzieci do prowadzenia zdrowego stylu życia, 

- motywują dzieci do przestrzegania procedur postępowania w czasie epidemii COVID-19. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje 

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego 

stylu życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

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

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

11) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność 

zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”). 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, 

nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i starszej 

młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego 

człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 

5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 
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6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na 

temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjonowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także 
nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się epidemii, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, 

depresji, innych problemów psychologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie 

zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni 

na ryzyko zachowań ryzykownych, 
3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające 

leczenia, 

4) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych 

wobec wszystkich uczniów szkoły. 
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Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wychowawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów 

depresji,   

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 
wychowanków zachowań ryzykownych, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19,                        

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 
narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 
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IV. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH REALIZACJI PROGRAMU PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZEGO W ROKU SZKOLNYM  

IM  PŁK. PIL. ST. J. SKARŻYNSKIEGO W SKARŻYNIE 

 

1. DZIAŁ: WYCHOWANIE DO WARTOŚCI, KSZTAŁTOWANIE POSTAW I RESPEKTOWANIE  

                   NORM SPOŁECZNYCH. 

 

 a) Wpajanie wartości moralnych. 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1.  Wdrażanie zasad współżycia społecznego  i 

przyjętych wartości moralnych, takich jak: godność 

ludzka, chęć niesienia pomocy, tolerancja, równość, 

koleżeństwo, przyjaźń. 

 

2. Wpajanie zasad organizacji pracy indywidualnej i  

zespołowej z uwzględnieniem najważniejszych wartości 
moralnych.  

- przeprowadzenie przez wychowawców  lekcji   wychowawczej 

poświęconej uświadomieniu, na czym polega poszanowanie godności 

osobistej innych osób 

 

- włączanie uczniów w działania na rzecz grupy społecznej. 

- zapobieganie konfliktom i twórcze rozwiązywanie problemów.  

 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

 

 

cały rok szkolny 

 

b) Kształtowanie samorządności, kompetencji społecznych i obywatelskich.    

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Rozwijanie samorządności uczniowskiej.  

2. Kształtowanie ogólnego rozwoju osobowego w 

wymiarze społecznym i gospodarczym.  

3. Wyposażanie uczniów w podstawowe umiejętności 

mające na celu ciekawe organizowanie życia w szkole 

oraz zwiększanie kompetencji społecznych i 

emocjonalnych uczniów.  

4. Dbałość o wspólne mienie.  

5. Włączanie uczniów w organizacje uroczystości 

szkolnych. 

- wybory na opiekuna SU. 

- wybory do SU.  

- działalność samorządów klasowych  

- pogadanki na godzinach  

  wychowawczych,  

- projektach szkolnych.  

- sprawowanie opieki nad izbami  

  lekcyjnymi 

- gabloty na korytarzach szkolnych –  

  gazetki   

 

 

opiekun SU  

 

 

wychowawcy  

 

 

 nauczyciele 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021 

 

 

cały rok 
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6. Rozwój kompetencji emocjonalno-społecznych. 

7. Budowanie wiary we własne możliwości, poczucia 

własnej wartości, motywacji wewnętrznej. 

 

- lekcje wychowawcze, apele i akademie 

  szkolne, lekcje historii i wos-u.  

- stymulowanie empatii, inteligencji  

  emocjonalnej,  

- ćwiczenie przyjmowania perspektywy  

  innych, refleksyjnego trybu przyswajania 

  informacji, 

- zwiększanie kompetencji w zakresie  

  efektywnej komunikacji, 

- rozwój idei wolontariatu, 

- rozwój samorządności uczniowskiej. 
- udział uczniów w procesie decyzyjnym w 

  różnych obszarach pracy szkoły,  

  zwiększenie podmiotowości uczniów 

- komunikacja nakierowana na motywację  

  wewnętrzną 

- uczenie przez rozwiazywanie problemów 

- prawidłowa komunikacja interpersonalna,  

  przekazywanie informacji zwrotnej 

- rozwijanie umiejętności dokonania 

  autoprezentacji 

- rozwijanie twórczego myślenia 
- powierzanie różnych ról. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

c) Rozwijanie zainteresowań i zdolności uczniów, pomoc w nauce. 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

1.  Motywowanie uczniów do nauki oraz  różnorodnych 

form aktywności. 
 

 

 

 

 

 

- poinformowanie rodziców o 

  dostrzeżonych u ich dzieci  
  predyspozycjach, zdolnościach i  

  trudnościach w nauce 

- przedstawienie rodzicom przez dyrektora  szkoły na spotkaniu z 

rodzicami oferty zajęć pozalekcyjnych.   

- rozmowa wychowawców z rodzicami  podczas wywiadówek o 

systematycznym korzystaniu przez dzieci z zajęć dodatkowych.  

wychowawcy 

 
dyrektor 

 

 

pedagog szkolny 

 

nauczyciele 

cały rok szkolny 

 
 

 

 wg repertuaru i 

potrzeb  
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2. Rozwój umiejętności uczenia się. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Poznawanie alternatywnych sposobów spędzania 

czasu wolnego i rozwijanie zainteresowań sportowych. 

4 .Rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów 

oraz dostosowanie form i metod pracy ich do 
możliwości uczniów.  

5.Uwzględnienie potrzeb uczniów chorych i 

niepełnosprawnych. 

 

 

- zamieszenie na szkolnej stronie internetowej informacji o 

godzinach  pracy pedagoga szkolnego.  

- przeprowadzenie przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów 

pogadanek z uczniami na lekcjach o sposobach              uczenia się 

- godziny wychowawcze 

- lekcje wychowania do życia w rodzinie. 

  

- rozpoznawanie własnych stylów uczenia się 

- rozwijanie umiejętności czytania i szybkiego czytania 

- rozwijanie umiejętności efektywnego przetwarzania informacji, w 

tym notowania 
- rozwijanie umiejętności szybkiego i długotrwałego 

zapamiętywania 

- metody pracy wzmacniające proces uczenia się 

- rozwijanie samodzielności, gospodarowania własnym czasem, 

odpowiedzialności za własny rozwój. 

- zajęcia pozalekcyjne i sportowe – SKS 

- wycieczki szkolne 

- współpraca ze  Stowarzyszeniem „Skarżyńskie stowarzyszenie 

osób z inicjatywą”   

- współpraca z trenerami młodzieżowej drużyny pożarniczej – CTiF 

- konkursy biblioteczne, czytelnicze i projekty 
- sukcesywne uzupełnianie księgozbioru biblioteki 

- wycieczki do kina, teatru i muzeum 

- rozwijanie kompetencji matematyczno-przyrodniczych:  

- wojewódzkie Konkursy Kuratoryjne z przedmiotów 

przyrodniczych,  

- ogólnopolski Konkurs Matematyczny „Kangur” 

- pomoc uczniom pomocy psychologicznopedagogicznej w formie 

zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i specjalistycznych  

 

- docenianie postępów  

- wspieranie potencjału uczniów 

- organizacja dodatkowych zajęć 
- organizacja pomocy koleżeńskiej 

- aktywne metody pracy, dobrze zaplanowane i interesujące zajęcia 

- nauczyciele/wychowawcy/specjaliści dla ucznia /np. dyżur 

pedagoga, psychologa 

- organizacja zajęć wychowawczych, profilaktycznych, zażywania 

 

 

stowarzyszenie  

 

rodzice trenerzy 

drużyn,  

 

 

nauczyciel  

biblioteki  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

cały rok 
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d) Komunikacja interpersonalna. 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Eliminowanie wulgaryzmów z języka uczniów. 

 

2. Kształtowanie naturalnej akceptacji i odmienności 

drugiego człowieka. Poszanowanie godności drugiej 

osoby.  

 

3.Szerzenie, utrwalenie zasad kultury osobistej, savoir-

vivre.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

4. Umiejętność tworzenia swojego obrazu jako osoby 

wartościowej. 

 

 
5. Integracja zespołów rówieśniczych z uwzględnieniem 

propozycji uczniów i ich rodziców. 

- rozmowy na temat kultury języka 

- indywidualne rozmowy z uczniami.  

 

- lekcje wychowawcze, zajęcia z pedagogiem, zajęcia 

świetlicowe, zajęcia specjalistyczne:  

- umożliwienie uczniom niepełnosprawnym pełnego 

rozwoju społecznego wspólnie z rówieśnikami,  

- wyrabianie u uczniów zdolności dostrzegania potrzeb 

innych ludzi,  
- rozwijanie akceptacji dla trudności i ograniczeń innych 

ludzi 

- włączenie tematyki do planów pracy wychowawcy 

klasy(zasady witania się, zasady zachowania się w 

towarzystwie, schludny wygląd)  

- sposoby radzenia sobie z życiowymi trudnościami, 

stresem 

- budowanie poczucia własnej wartości 

- kontrakty klasowe 

- budowanie tożsamości klasy na podstawie wspólnie 

zaplanowanych i realizowanych przedsięwzięć 

- wyznaczanie wspólnych celów 
- zabawy integracyjne uwzględniające indywidualne 

predyspozycje i potrzeby wszystkich zainteresowanych 

pedagog 

 

wychowawcy  

 

nauczyciel języka 

polskiego 

 

pedagog 

 
wszyscy nauczyciele  

 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 
 

 

 

cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Pomoc do adaptacji do rytmu nauki, szkolnej rutyny. 

ruchu, korzystania z zasobów przyrody 

- współpraca z podmiotami funkcjonującymi w środowisku: 

strażacy, policjanci itp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

cały rok 
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6. Budowanie umiejętności radzenia sobie ze złością, 

wyrażania własnych emocji. 

 

osób 

 

- nauka konstruktywnego rozwiązywania sporów 

- rozwiazywanie problemów w sposób nieagresywny  

- trening kontroli złości 

 

 

cały rok 

 

 

e) Edukacja regionalna i patriotyczna. 

 

f) Pielęgnowanie tradycji szkolnych i promocja szkoły. 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Kultywowanie tradycji szkolnych: 

- zaznajamianie z tradycjami i historią szkoły 

- kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas 

- Dzień Patrona. 

 

- udział pocztu flagowego w apelach i uroczystościach 

 

dyrektor szkoły 

wychowawcy klas 

8 V 

 

2 IX, 14 X, 11 XI, 5 V,  

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Kształtowanie postaw obywatelsko – 

patriotycznych: 

- celebrowania świąt narodowych 

- kształtowanie nawyku właściwych postaw podczas 

uroczystości i eksponowania symboli narodowych. 

2. Rozwój poczucia tożsamości narodowej i więzi z 
tradycjami narodowymi: 

- kształtowanie uczucia przywiązania do kraju i 

jego kulturowego dziedzictwa 

- kształtowanie tożsamości narodowej przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury krajów 

Unii Europejskiej 

- wpajanie szacunku wobec symboli, tradycji i 

miejsc pamięci narodowej 

- zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą 

narodową 

3. Rozpowszechnienie wiedzy o historii i kulturze 
własnego regionu i kraju: 

- wzbogacanie wiedzy o swoim regionie i kraju. 

- zaznajamianie z tradycjami, historią i kulturą 

regionu. 

- wpajanie patriotyzmu lokalnego. 

 

- uroczyste obchody świąt narodowych 

  oraz ważnych wydarzeń historycznych  

  i religijnych. 

- organizacja szkolnych imprez   

okolicznościowych  
 

- zajęcia edukacyjne i lekcje: historii, języka polskiego, 

plastyki oraz zajęcia z wychowawcą. 

 

- konkursy, wystawy, wycieczki 

 

 

- wycieczki przedmiotowe i krajoznawczo – turystyczne 

- zajęcia edukacyjne i lekcje geografii, wiedzy o 

społeczeństwie,  

zajęcia z wychowawcą 
- konkursy wiedzowe, uroczystości patriotyczne 

 

dyrektor szkoły 

wychowawcy klas 

nauczyciel historii 

pedagog szkolny 

rodzice 
 

dyrektor szkoły 

wychowawcy klas 

nauczyciele historii 

języka polskiego 

plastyki 

rodzice 

 

 

 

 
 

dyrektor szkoły 

wychowawcy klas 

nauczyciele geografii, 

wiedzy o społeczeństwie 

rodzice 

 

11 XI, 3 V,  

 

14 X 

 

 
cały rok 

 

na bieżąco 

na bieżąco 

cały rok 

na bieżąco 
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uroczystości szkolnych, 

 

 

 

2. Budowanie pozytywnego klimatu szkoły. 

 

szkolnych 

 

- organizowanie imprez szkolnych przez Samorząd 

Uczniowski i Radę Rodziców 

- brak anonimowości 

- jednakowe traktowanie 

- motywujące do pozytywnego myślenia komunikaty 

- rozwiązywanie konfliktów bez przemocy 

- klarowne dla wszystkich zasady, efektywne reagowanie w 

trudnych sytuacjach 

- mediacje rówieśnicze 
- zapobieganie agresji, przemocy 

zapobieganie absencji, wypadaniu z systemu 

- relacje interpersonalne 

- wspierająca komunikacja interpersonalna 

nauczyciel historii 

opiekun SU 

rodzice 

 

 

 

 

nauczyciele 

26 VI 

 

zgodnie z kalendarzem 

Wydarzeń Szkolnych 

 

 

 

cały rok 

 

 

g) Wychowanie ekologiczne. 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Kształtowanie postaw  

i nawyków proekologicznych: 

- propagowanie wiedzy dotyczącej środowiska 

przyrodniczego 

- tworzenie warunków do poznawania 

współzależności między różnymi elementami 
środowiska naturalnego oraz rozumienia przyczyn 

skutków ingerencji człowieka w świat przyrody 

2. Osobiste zaangażowanie w działania 

proekologiczne: 

- ukazywanie celowości przeprowadzania akcji 

ekologicznych 

- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za stan 

przyrody; troski  

o jej przyszłość 

- motywowanie do aktywnego uczestniczenia w 

ochronie środowiska naturalnego 

- promowanie i kształtowanie nawyków 
proekologicznych 

 - realizowanie działań  

 

- poznawanie środowiska przyrodniczegoi problemów 

związanych z ochroną środowiska naturalnego na zajęciach 

edukacyjnych oraz  lekcjach geografii i biologii 

 

- udział w konkursach ekologicznych 
 

- plakaty o tematyce ekologicznej 

 

 

 

 

- działania informacyjne prowadzone przez Gminnego 

Centrum Edukacji Ekologicznej 

 

- udział w akcjach ekologicznych 

 

- zbiórka zużytych baterii 
 

- organizacja Gminnego Rajdu  

 

 

 

 

nauczyciele geografii                      

i biologii 
 

opiekun GCEE 

 

nauczyciel plastyki 

 

 

 

 

 

 

 

 
opiekun GCEE 

koordynatorzy rajdu 

 

 

cały rok 

 

na bieżąco 

 
 

 

cały rok 

 

 8 VI 
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  korzystnych dla środowiska   

  naturalnego w najbliższym  

otoczeniu. 

   Ekologicznego dyrektor szkoły 

rodzice 

 

h) Wychowanie dla bezpieczeństwa. 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Troska o bezpieczeństwo: 

 - spotkania z policjantem 

 - zapoznanie uczniów z regulaminami 

 - zapoznanie uczniów z drogą 

    ewakuacyjną 

 - zapoznanie uczniów z zasadami  

   udzielania pierwszej pomocy 

 - efektywne sprawowanie dyżurów  

w czasie przerw 

- organizowanie spotkań z policjantem – przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, radzenie sobie w 

trudnych sytuacjach, bezpieczne ferie i wakacje 

- poznanie przez uczniów regulaminów obowiązujących w 

szkole, które dotyczą bezpiecznego przebywania w klasie, 

salce gimnastycznej, boisku szkolnym oraz w czasie dyskotek i 

wycieczek szkolnych 

- próbne alarmy na wypadek pożaru 

- lekcje edukacji dla bezpieczeństwa 

Pogadanki, ćwiczenia praktyczne. 

 
Obserwacja uczniów i reagowanie na niewłaściwe zachowania. 

Kontrola toalet i szatni. 

 

pedagog 

 

wychowawcy 

 nauczyciele 

opiekun SU 

 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

 dyrektor 
nauczyciel edukacji dla 

bezpieczeństwa –

pielęgniarka szkolna 

nauczyciele 

pedagog 

nauczyciele dyżurujący 

 

rok szkolny 

 

 

 

rok szkolny 

 

 

rok szkolny 

wg rozkładu 

 
 

rok szkolny 

 

i) Współpraca z rodzicami 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

 

1. Aktywizowanie rodziców do współpracy ze 

szkołą. 

 
 

 

 

 

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom na 

temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

 

- organizowanie zebrań, konsultacji z rodzicami i 

informowanie ich o aktualnych wydarzeniach z życia szkoły 

(rozmowy, aktualizowanie strony internetowej szkoły, e-
dziennik) 

- angażowanie rodziców do różnych form pomocy szkole, 

klasie 

 

- prelekcje na temat wychowywania młodego pokolenia w 

kontekście ogólnie przyjętych norm społecznych, ponadto 

 

wychowawcy 

dyrektor 

opiekun samorządu 
uczniowskiego 

administrator www 

 

 

 

psycholog 

 

cały rok szkolny 

 

 
 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
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wychowawczych i profilaktycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

3. Umacnianie rodziny w jej prawidłowym 

funkcjonowaniu. 

 

 

 

4. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów ich rodziców w 
przypadku m.in. używania substancji 

psychoaktywnych. 

 

5. Przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom na 

temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów prawa. 

 

6. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia 

 

7. Współpraca ze środowiskiem rodzinnym ucznia. 

 

8. Szybkie informowanie rodziców o wagarach 
dziecka . 

 

prelekcje: „Jak zapewnić dzieciom bezpieczeństwo w 

Internecie” - wg potrzeb  

- informacje dla rodziców na stronie internetowej 

szkoły w zakładce dla rodziców - dot. tematyki 

profilaktyki i wychowania  

Inf. dla rodziców umieszczane na tablicy               Dla 

Rodziców  

- organizowanie imprez szkolnych, klasowych, wzmacniających więzi 

rodzinne (np. jasełka,                               wigilia klasowa, dzień Babci i 

dziadka itp.) 

- współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną 
- współpraca z innymi organizacjami i instytucjami 

wspomagającymi rozwój dziecka 

 

  

- umieszczenie na stronie internetowej szkoły w zakładce dla 

rodziców adresów poradni, numerów  

 

telefonów zaufania, adresów najbliższych ośrodków 

specjalistycznych 

 

- spotkanie z policjantem,   spotkanie z psychologiem- 

pogadanka z uczniami  na temat cyberprzemocy. 

 
- konsultacje dla rodziców - udzielanie wskazówek do pracy z 

dzieckiem w domu - udzielanie uczniom wskazówek do pracy 

samokształceniowej ,  

- zamieszczanie artykułów i informacji na stronie „Zakładka 

dla Rodziców”,  

- włączanie rodziców w organizowanie imprez szkolnych, - 

zachęcanie rodziców do proponowania działań 

wychowawczych i profilaktycznych  

- diagnozowanie problemów i pozyskiwanie opinii poprzez 

rozmowy, ankiety, itp.  

pedagog 

nauczyciele 

zaproszeni specjaliści  

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

opiekun samorządu 
uczniowskiego 

pedagog szkolny 

instytucje wspomagające 

pracę szkoły 

 

pedagog 

 

psycholog  

 

 

wychowawca 
pedagog 

psycholog 

 nauczyciele  

 

wychowawcy klas 

pedagog  

 

psycholog 

 nauczyciele  

 

nauczyciele 

wychowawcy  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 
 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
 

 

 

cały rok szkolny 



16 

 

- konsultacje dla rodziców z pedagogiem i psychologiem, - 

spotkania wychowawców i nauczycieli z rodzicami 

- stały kontakt z rodzicami uczniów w sytuacji częstych lub 

długotrwałych nieobecności w szkole  

 

 

2. DZIAŁ: ZDROWIE I RADOŚĆ ŻYCIA 

Aktywność fizyczna i realizacja programów profilaktycznych. 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Promowanie wśród  uczniów, zdrowego oraz 

aktywnego  stylu życia.  

 

- ukazanie wpływu systematycznej aktywności 
fizycznej na organizm. 

 - wytworzenie potrzeby regularnej aktywności 

fizycznej. 

- wdrożenie zasad zdrowej sportowej rywalizacji 

- nauka pokonywania zmęczenia i słabości 

 - motywowanie do pracy i osiągania lepszych 

wyników. 

 

2. Poprawa sposobu żywienia. 

 

- Propagowanie zasad 
  prawidłowego żywienia 

- Utrwalanie prawidłowych 

nawyków żywieniowych 

- Rola zbilansowanej diety dla 

   zdrowia człowieka 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

- udział uczniów w zajęciach 

  pozalekcyjnych SKS 

 

 
- udział uczniów w zawodach sportowych 

 

 

- udział w Programie „ Trzymaj formę”  

 

 

- udział w Rajdzie pieszym 

 

 

 - realizacja tematyki związanej z  rolą 

   aktywności fizycznej dla zdrowia 
    człowieka w ramach przedmiotów 

 

 

- „Trzymaj formę” – szkolny  program   

    pt. ,,Drugie śniadanie” 

 

- program „Mamo, Tato - co wy na to” 

 

- wpływ prawidłowego odżywiania na 

  zdrowie człowieka, zasady prawidłowego żywienia.  

- Ogólnopolski Program Ograniczania 

Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu. 
W tym: 

- 3 czwartek listopada –Światowy Dzień 

 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 
nauczyciele wychowania 

fizycznego 

 

 

koordynator programu 

 

 

 

koordynator rajdu 

 

 
nauczyciele wychowania 

fizycznego, biologii 

 

 

 

koordynator programu 

 

 

koordynator programu 

 

 

nauczyciel biologii 
 

 

wrzesień- grudzień 

 

 

cały rok 
 

cały rok 

 

czerwiec 

 

 

 

wg rozkładu materiału 

 

 

 
cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

wg rozkładu materiału 

 

 

 

 

 
 

listopad 
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3. Uzależnienia i zagrożenia – świadomy nastolatek, 

świadomy rodzic. 

 

 

 

 

 

 

 

Szkodliwy wpływu uzależnień na  zdrowie  
człowieka 

 

- Zwiększenie świadomości uczniów 

  na temat szkodliwości różnorodnych 

  substancji - narkotyki, dopalacze, 

   alkohol, nikotyna. 

- Wzbudzanie odpowiedzialności za 

własne zdrowie 

 

 

 
 

 

 

 

4.  Eliminowanie lęku i poczucia zagrożenia, obaw 

przed porażką w grupie 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

5. Zapobieganie chorobom zakaźnym. 

Rzucania  Palenie  

- 31 maja - Światowy Dzień bez Tytoniu 

 

- netoholizm, fonoholizm, zaburzenia odżywiania, leki i 

środki farmakologiczne, hazard online, pornografia… - 

konsekwencje bieżące i długotrwałe 

- czynniki chroniące 

- alternatywa – zajęcia dodatkowe z wyboru ucznia, 

rozwijanie pasji, zainteresowań 

 

 
- „Czyste Powietrze wokół Nas” – oddział przedszkolny 

 

 

- Wiem - nie biorę ! Jestem bezpieczny 

uczniowie klas VII, VIII 

 

-  „ Krajowy Program zwalczania AIDS i 

zapobiegania zakażeniom HIV” 

- 1 grudnia-Światowy Dzień AIDS 

- luty – Bezpieczne walentynki 

- 3 niedziela maja-Dzień Pamięci Zmarłych 
 na AIDS 

 

- twórcze zajęcia szkolne, wyzwalające ekspresję 

- gry i zabawy integracyjne na zajęciach z wychowawcą 

- krótkie wycieczki 

- realizacja zadań zespołowych, np. krótki projekt, gra 

dydaktyczna 

- przyzwyczajanie do szkolnej rutyny 

- uczenie radzenia sobie z kryzysem: działania informacyjne – 

co trzeba wiedzieć, działania edukacyjne – co trzeba umieć, 

działania alternatywne  - wykorzystanie sztuki, działań 

artystycznych jako działania (pamiętnik, blog, taniec, 
rysowanie, malowanie…) 

- budowanie relacji uczeń – uczeń, uczeń - nauczyciel 

 

- zapobieganie grypie. 

- zapobieganie meningokokom. 

 

 

 

 

 

koordynatorzy programu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

koordynator programu 

 

 

 

koordynator programu 
 

 

opiekun samorządu 

 

koordynator programu 

 

 

 

pielęgniarka szkolna 

wychowawcy klas 

 

pielęgniarka szkolna 
wychowawcy klas 

 

 

pielęgniarka szkolna  

nauczyciel biologii 

maj 

 

 

 

 

 

 

marzec 

maj 

 

 
 

luty 

 

 

 

grudzień 

 

 

luty 

 

maj 
 

 

 

okres zachorowań 

 

 

wg rozkładu 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



18 

 

- prowadzenie działań 

 zapobiegających powstawaniu 

  chorób – profilaktyka 

- tworzenie środowiska 

  sprzyjającego zdrowiu 

- Dbałość o zdrowie i higienę oraz sprawność 

fizyczną. 

 

 

 

 

 

6. Podniesienie kondycji psychicznej uczniów, ich 

dobrostanu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Radzenie sobie z kryzysem, stresem. 

  

 

- zapobieganie wszawicy, świerzbowi. 

- profilaktyka WZW typu A 

-profilaktyka próchnicy zębów i chorób 

- przyzębia – oddział przedszkolny 

 

- realizacja programów rekomendowanych  

  przez SANEPID w Turku 

 

 

- pozytywna samoocena (poznanie siebie, swoich emocji i 

talentów), 
- dobre relacje z rówieśnikami/rówieśniczkami i 

nauczycielami/nauczycielkami,  

- otrzymywanie konstruktywnej informacji zwrotnej,  

- ciekawe lekcje,  

- dobra atmosfera na zajęciach, 

- nieobciążanie nadmiarem zadań,  

- aktywność fizyczna,  

- przejrzyste zasady pracy i współpracy, 

- docenianie 

- wprowadzenie tematyki zajęć z wychowawcą, np. ,,Stres. 

Jak sobie z nim radzić?”, 
- zajęcia twórcze, 

- zaproponowanie uczniom ćwiczeń i zajęć pozwalających im 

odreagowanie napięć i stresów (ćwiczenia oddechowe, 

relaksujące, ćwiczenia w bezpiecznym wyrażaniu emocji)  

podczas zajęć edukacyjnych. 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

psycholog 
 

pedagog 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

cały rok 
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3. DZIAŁ: WYKORZYSTANIE W PROCESACH EDUKACYJNYCH  NARZĘDZI I ZASOBÓW CYFROWYCH ORAZ METOD KSZTAŁCENIA NA 

ODLEGŁOŚĆ. BEZPIECZNE I EFEKTYWNE KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII CYFROWYCH. 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Terminy realizacji 

1. Nauczanie na odległość.  

   Zdalne nauczanie. Roztropne korzystanie w 

procesie kształcenia 

 

 

 

 

 
 

 

 

2. Bezpieczeństwo w sieci. 

 

- wykorzystanie programu 365 Teams  i innych programów do 

prowadzenia i urozmaicenia procesu nauczania 

- zabezpieczenie w/w programów 

- przestrzeganie w czasie  

  zdalnego nauczania równomiernego   i  odpowiedniego 

obciążenia  ucznia pracą z komputerem 

 

- znajomość zasad bezpiecznego korzystania z sieci 
- wyposażenie sprzętu szkolnego   

  w programy antywirusowe, 

- zabezpieczone przed uszkodzeniem 

  i nieuprawnionym dostępem osób  

  niepowołanych do sprzętu szkolnego. 

dyrektor 

nauczyciele  

uczniowie  

rodzice 

 

dyrektor 

informatyk 

nauczyciele 
rodzice 

dyrektor szkoły 

nauczyciele, uczniowie 

 

dyrektor 

wszyscy pracownicy 

szkoły 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

cały czas 

 

 

4. DZIAŁ: PREORIENTACJA  ZAWODOWA - ORIENTACJA ZAWODOWA - DORADZTWO ZAWODOWE 

 

 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

 
1.Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru 

szkoły, a następnie zawodu zgodnie z ich 

zainteresowaniami i możliwościami 

- Dostarczanie informacji o zawodach, 

wymaganiach, rynku pracy 

- Kształtowanie umiejętności pracy w 

  zespole, komunikatywności, 

  zaangażowania 

- Kształtowanie szacunku do pracy.                     - 

Rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień. 

- Kształtowanie umiejętności określania 
  swoich celów życiowych, mocnych i 

 
- zajęcia prowadzone w ramach 

  Szkolnego Programu Doradztwa 

   zawodowego w kl. VII,VIII. 

 

- spotkania z przedstawicielami szkół 

   Ponadpodstawowych 

 

 

- zajęcia prowadzone w ramach 

  Wewnątrzszkolnego Systemu 

   Doradztwa Zawodowego. 

 
 

 
nauczyciel doradztwa 

zawodowego 

 

 

dyrektor 

 

 

wychowawcy oddziałów 

przedszkolnych i klas 

szkoły podstawowej  

 

 
 

 
I i II semestr 

 

 

 

maj 

 

 

 

cały rok 
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  słabych stron,  

 

- wycieczki do miejsc pracy wychowawcy klas  

cały rok 

 

DZIAŁ VI: PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SZKOLE CZASIE EPIDEMII COVID – 19. 

 

 

V. SPODZIEWANE EFEKTY PODJĘTYCH DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

 

Uczeń: 

 -  zna konsekwencje łamania przyjętych norm społecznych 

 -  potrafi rozpoznać w swoim otoczeniu pozytywne wzorce 
 -  rozwinie umiejętność współdziałania pracy zespołowej  

 -  nauczy się demokracji i samorządności 

 -  posiada wrażliwość na potrzeby i trudności innych ludzi 

 -  umie dobrze zagospodarować czas nauki i wypoczynku 

 -  mądrze korzysta z różnych form medialnych i potrafi ocenić ich wartość 

 -  posiada kompetencje informatyczne oraz stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu 

 -  posiada wiedzę pozwalającą dbać o własne zdrowie fizyczne , psychiczne i społeczne 

 -  jest przygotowany do zdalnego  nauczania 

 -  zna procedury zachowania się i postępowania w szkole w czasie epidemii COVID -19 

 

 

Rodzice: 
-  bardziej motywują dzieci do nauki i wypełniania obowiązków szkolnych  

-  umiejętnie stawiają granice wychowawcze  

-  są konsekwentni w egzekwowaniu zasad wychowawczych  

-  bardziej interesują się postępami swojego dziecka 

-  kontrolują czas nauki i wypoczynku swojego dziecka 

-  kontrolują korzystanie przez dzieci i młodzież z Internetu i mediów społecznych 

-  poprzez konsekwencje budują autorytet rodzica 

-  wdrażają do dbałości o zdrowie fizyczne i psychiczne 

 

VI. EWALUACJA PROGRAMU 

Cele i zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Organizacja w szkole w reżimie sanitarnym 

spowodowanym wirusem COVID – 19 zgodnie z 

wytycznymi MEN, MZ i GIS. 

Przestrzeganie procedur i regulaminu zachowania 

zasad  bezpieczeństwa                               w okresie 

epidemii COVID -19  

 

dyrektor 

nauczyciele 

pracownicy obsługi 

rodzice 

 

w czasie trwania 

pandemii 
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Opracowany program podlega systematycznej ewaluacji. Celem ewaluacji jest określenie stopnia realizacji zadań programowych. 

Sposoby ewaluacji:  

-  obserwacja zachowań  uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

-  analiza dokumentacji, 

-  przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

-  rozmowy z rodzicami, 

-  wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego.                             
Z wynikami prac zespołu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna. 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców Uchwałą nr 2/2021-2022 z dnia 23.09.2021r  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Uchwała nr 15/2021  Szkoły Podstawowej im. płk. pil. St. J. Skarżyńskiego w Skarżynie  

w dniu 27.09.2021r.  


