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Wychowanie i profilaktyka w szkole – wprowadzenie

Rozporządzenie MENiS z dn. 26 lutego 2002r. w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 
podkreśla, że działalność edukacyjna szkoły określona jest przez szkolny zestaw programów 
nauczania, program wychowawczy i program profilaktyki. Programy te powinny być  
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w którym żyją. 
Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie dzieci przed różnego rodzaju zagrożeniami 
poprzez odpowiednie działania wychowawczo – profilaktyczne, a także reagowanie w 
sytuacjach podejmowania zachowań ryzykownych. Program szkolnej profilaktyki jest to więc 
ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju i interwencji w 
sytuacjach pojawiających się zagrożeń. 

Obecnie dostrzegamy kryzys w rozwoju moralnym i kulturalnym dzieci i młodzieży. 
Dom rodzinny nie zawsze wspomaga w rozwoju emocjonalnym, co ma swoje konsekwencje 
w zachowaniach uczniów i szukaniu wsparcia wśród grup rówieśniczych, nierzadko 
destruktywnych. Wiele rodzin wykazuje dysfunkcje i patologie społeczne, brak im 
umiejętności komunikowania się z dorastającymi nastolatkami. Pogłębiający się kryzys 
wartości u młodzieży oraz brak ideałów i autorytetów powoduje wzrastające tendencje do 
działań niezgodnych z normami przyjętymi przez społeczeństwo. Coraz częściej pojawiają się 
zachowania na pograniczu patologii, a niekiedy przekraczające prawo.

Działalność szkoły powinna zmierzać w kierunku wzmacniania u uczniów postaw 
pożądanych społecznie i akceptowanych powszechnie zachowań. Chcemy aby działania 
szkoły wynikające z programu profilaktyki ukierunkowały ucznia w jego dążeniach, pomogły 
zbudować właściwą hierarchię wartości, nauczyły umiejętnego realizowania własnych 
potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka.

 Dziecko w wieku od 7 do 18 lat jest jak woda, która „rozlewa się” tam, gdzie jej 
wygodniej. Używając dalej tej przenośni - rolą wychowawcy jest wytyczenie i regulowanie 
koryta, aby z niekształtnej wody stało się rzeką płynącą w określonym kierunku, mającą 
określone granice. Należy zatem stawiać uczniom zadania ukierunkowane na wzmacnianie 
pozytywnych przejawów zachowania, wspierać ich w tym, co dobre i wydobywać to, co  
najcenniejsze  w sferze fizycznej, duchowej i psychicznej. Prowadzenie młodego człowieka 
do prawidłowego rozpoznania i wyboru dobra oraz zabezpieczenie go przed złem powinno 
należeć do stałej troski wychowawcy. Wskazywanie autorytetu, wzorca i pomoc w dążeniu do 
niego -jest wychowaniem, zaś ochrona wychowanka, gdy pojawia się zagrożenie – to 
profilaktyka. 

Powyższe idee chcemy realizować poprzez program profilaktyki w naszej szkole.



DIAGNOZA ZAGROŻEŃ

Nasza szkoła jest młodą placówką, funkcjonuje dopiero dwa lata. Uczy się w niej 367 
uczniów w 12 oddziałach , pracuje 32 nauczycieli. Szkoła dysponuje 12 salami lekcyjnymi, 1 
pracownią specjalistyczną, świetlicą, biblioteką, czytelnią, stołówką, gabinetem medycznym, 
pedagoga, logopedycznym, salą gimnastyczną, salą do gimnastyki korekcyjnej i boiskiem. 
Budynek szkoły w stosunku do obwodu jest zlokalizowany w centrum. Do szkoły uczęszczają 
dzieci w większości zamieszkujące dzielnicę Podklasztor położoną na obrzeżach miasta. 
Wiąże się to z mniejszym nasileniem zjawisk patologicznych tj. alkoholizm, bezrobocie, 
narkomania w porównaniu z  występowaniem tych zjawisk w innych częściach miasta, t.j. 
Rynek czy rejon bloków w centrum Leżajska. W pierwszym roku działalności szkoły duży 
nacisk położyliśmy na integrowanie zespołów klasowych oraz grona pedagogicznego, 
ponieważ zarówno uczniowie, jak i nauczyciele przyszli do nas z różnych szkół leżajskich. 
Poznawaliśmy uczniów, ich potrzeby i trudności. W następnym roku szkolnym 2002/2003 
przeprowadziliśmy dokładną diagnozę w środowisku uczniów, nauczycieli i rodziców. 
Zastosowaliśmy następujące narzędzia badawcze:

- ankieta „Jaka jest nasza szkoła?” przeprowadzona wśród uczniów, rodziców i 
nauczycieli

- ankieta „Myślę – czuję – pragnę” przeprowadzona wśród uczniów
- ankieta „Szkoła, w której jestem nauczycielem” przeprowadzona wśród nauczycieli
- ankieta „Moje oczekiwania i oferta współpracy ze szkołą” przeprowadzona wśród 

rodziców
- wywiad z dyrektorem szkoły
- obserwacje zachowań uczniów na zajęciach edukacyjnych, pozalekcyjnych i 
przerwach prowadzone przez nauczycieli
- wywiady z rodzicami i uczniami

Jak wynika z ankiet, uczniowie w większości są zadowoleni ze swojej szkoły, 90% czuje 
się w niej dobrze, 70% ją lubi, a 27% lubi ją czasami. Jako powody swego dobrego 
samopoczucia w szkole uczniowie najczęściej podają:

- mam tu przyjaciół – 78%
- lubię nauczycieli – 35%
- jestem lubiany – 23%
- lubię się uczyć – 20%
 Większość uczniów zna zasady oceniania z poszczególnych przedmiotów, przy czym 

połowa z nich zna je szczegółowo, a połowa – tylko ogólnie. 
W szkole jest osoba, do której uczniowie mogą zwrócić się o pomoc. Tak stwierdziło 93% 

ankietowanych, przy czym dla 52% jest to przyjaciel lub kolega, dla 50% - wychowawca, dla 
22%- pedagog, a dla 10% - nauczyciel przedmiotu.

Prawa i obowiązki nie są wszystkim znane. Ponad połowa (67%) uczniów zna je 
wszystkie, ale ponad 1/3 – zna tylko niektóre. Zdaniem 45% uczniów prawa te są w szkole 
przestrzegane, a zdaniem tej samej liczby uczniów są one przestrzegane tylko częściowo. 
Prawie 1/3 badanych stwierdziła, że reguły te nie są w szkole przestrzegane. Wśród 
nauczycieli panuje pogląd, że uczniowie znają reguły szkolne określające ich prawa i 
obowiązki – tak uważa 85% ankietowanych, zaś ponad połowa badanych stwierdziła, że tylko 
niektóre z tych reguł są w szkole przestrzegane.



Na uwagę zasługuje fakt, że 23% uczniów oceniło jako złe swoje relacje z wychowawcą 
oraz 12% - złe relacje z innymi nauczycielami. 13% uczniów twierdzi, że ma złe relacje ze 
swoimi rówieśnikami.

Ponad połowa uczniów nie ma świadomości, czy osiąga w szkole sukcesy (52%), a mniej 
niż połowa (43%) stwierdza, że je osiąga. 72% uczniów, 86% rodziców i 88% nauczycieli 
uważa, że szkoła pomaga uwierzyć uczniom we własne możliwości, jednak 24% uczniów, 
12% nauczycieli i 7% rodziców jest odmiennego zdania – uważają oni, że uczniowie za 
rzadko są chwaleni.

Prawie 1/3 uczniów spotkały na terenie szkoły sytuacje przykre. Najczęściej były one 
związane z różnymi formami agresji słownej: ośmieszania (12%), przezywania, dokuczania 
(6%) lub fizycznej: pobicia (5%), zabrania pieniędzy lub przedmiotów (4%). Okazało się, że 
zachowania agresywne stanowią problem w szkole. 76% uczniów zetknęło się z nimi, a 20% 
było ofiarami agresji. W szkole pojawił się również problem kradzieży. W ankietach 
uczniowie przyznają, że 23% z nich było świadkami kradzieży.                                            
Zapewnienie dziecku bezpieczeństwa – to postulat rodziców, który najczęściej pojawiał się w 
ich oczekiwaniach względem szkoły. W tym obszarze rodzice postrzegają szkołę pozytywnie, 
bo aż 92% ankietowanych uznała szkołę za miejsce bezpieczne.

Inne zjawiska patologiczne, na które uczniowie zwracają uwagę, to:
- palenie papierosów – 12% się z tym zjawiskiem w szkole zetknęło, a 8% przyznaje 

się, że paliło.
- Picie alkoholu – 16% się z tym zetknęło, a 8% przyznaje się do próbowania alkoholu 

( 6% twierdzi, że było to w domu)
- 1% uczniów przyznał się do spróbowania narkotyku.
Powody, dla których uczniowie sięgają po używki, są wymieniane następujące:
- czuję się odważny i silny (13%)
- jestem śmiały i wesoły  (6%)
- zyskuję przyjaciół (4%)

Na podstawie analizy ankiet uczniów i nauczycieli za najważniejsze problemy szkoły 
uznaliśmy:

      1.   Nieprzestrzeganie zasad kultury osobistej i grzecznego zachowania.
2. Nieprawidłowe relacje pomiędzy nauczycielami a uczniami.
3. Obniżone poczucie własnej wartości oraz brak wiary w osiąganie sukcesów.
4. Zachowania agresywne.
5. Zabieranie cudzej własności.
6. Nieznajomość praw dziecka oraz reguł obowiązujących w szkole.
7. Sięganie po używki : papierosy, alkohol.
8. Niewłaściwe gospodarowanie czasem wolnym.
9. Trudności nauczycieli w zakresie rozwiązywania różnego rodzaju problemów 

wychowawczych.

Rodzice zasygnalizowali następujące potrzeby wobec szkoły:

1. Dbanie o integrację wszystkich uczniów w klasie
2. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
3. Ochrona uczniów przed negatywnymi wpływami patologii społ. tj. alkoholizm, 

narkomania.
4. Zapewnienie wysokiego poziomu nauczania



5. Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 
6. Dbałość o rozwój zainteresowań i pasji uczniów m.inn. poprzez ciekawą ofertę zajęć 

pozalekcyjnych.

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 W LEŻAJSKU

Cel ogólny programu:

Dla uczniów:
- ukształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów dla dobra własnego i dobra
   innych ludzi
Dla nauczycieli:
- ochrona wychowanków przed zagrożeniami rozwoju i reagowania na pojawiające się
  zagrożenia

Cele szczegółowe:

Uczniowie:
- poznanie siebie, swoich mocnych i słabych stron
- kształtowanie umiejętności wyrażania emocji
- uczenie zachowań asertywnych
- radzenie sobie z sytuacjami trudnymi
- kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych
- nabycie umiejętności radzenia sobie z agresją własną i cudzą
- promocja zdrowego stylu życia
- dostarczanie informacji o zagrożeniach wynikających z używania substancji uzależniających
- uczenie krytycznego stosunku do mediów
- oferowanie alternatywnych form spędzania wolnego czasu

Nauczyciele, Rodzice:
- kształtowanie klimatu zaufania między nauczycielem a uczniem oraz rodzicem a dzieckiem
- poprawa relacji nauczyciel – uczeń, rodzic – dziecko
- wyrabianie poczucia odpowiedzialności za wychowanie młodego człowieka
- uświadamianie rodzicom ich roli w kształceniu właściwych postaw i zachowań u dzieci

Wychowawcy:
- integracja zespołu klasowego
- dbałość o poczucie bezpieczeństwa i akceptacja uczniów w klasie 



- współpraca z rodzicami w zakresie wspierania ich w procesie wychowania 
- wyposażenie uczniów w umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

I. Promocja zdrowia

Sposób realizacji Odpowiedzialni
Zadanie 1. Dostarczenie uczniom i rodzicom wiedzy na 
                  temat różnych aspektów zdrowia
- utworzenie biblioteczki wiedzy o zdrowiu w czytelni szkolnej 
(literatura, broszury, referaty, czasopisma),
- redagowanie do gazetek szkolnych artykułów o tematyce 
zdrowotnej,
- prowadzenie lekcji wychowawczych poświęconych tematyce 
zdrowia w różnych aspektach,
- zapoznanie uczniów z zasadami ruchu drogowego i   
bezpieczeństwa na drodze, nad wodą,  w lesie, w górach, na 
wycieczkach,
- zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego spędzania czasu 
wolnego, w tym wakacji i ferii zimowych

Bibliotekarz, 
Nauczyciel przyrody,
Dyrektor szkoły
opiekunowie gazetek 
szkolnych
Wychowawcy
Nauczyciel techniki, 
nauczyciele kształcenia 
zintegrowanego, świetlica

Wychowawcy

Zadanie 2. Motywowanie uczniów do dbałości o higienę 
                  osobistą
- zorganizowanie godzin wychowawczych poświęconych 
higienie osobistej,
- częste informowanie rodziców o stanie czystości uczniów w 
czasie zebrań i indywidualnych spotkań /strój szkolny, sportowy, 
kąpielowy/,
- realizacja programu edukacyjnego dla dziewcząt i chłopców w 
zakresie higieny i przemian okresu dojrzewania  

Wychowawcy

Wychowawcy

Wychowawcy kl. II
Nauczyciel wychowania 
do życia w rodzinie
Nauczyciel przyrody

Zadanie 3. Działania profilaktyczne mające na celu 
zapobieganie chorobom zakaźnym
- objęcie uczniów akcją szczepień ochronnych, 
- zorganizowanie godzin wychowawczych poświęconych 
profilaktyce różnych chorób 

Pielęgniarka

Wychowawcy
Zadanie 4. Promowanie wśród uczniów racjonalnego 
                  odżywiania



– zapewnienie uczniom możliwości korzystania z posiłków w 
stołówce szkolnej, 
- pozyskanie środków na dofinansowanie obiadów dla 
dzieci z rodzin najuboższych
- podejmowanie na godz. wychowawczych i lekcjach przyrody   
tematyki związanej z racjonalnym odżywianiem
- redagowanie artykułów do gazetek szkolnych na temat 
racjonalnego odżywiania
- poruszanie problematyki zdrowego odżywiania na wszystkich 
zajęciach edukacyjnych (drugie śniadanie, owoce, naturalne soki 
owocowe)

Dyrektor szkoły

Dyrektor szkoły, 
nauczyciele
Wychowawcy klas

Opiekunowie gazetek 
szkolnych

Zadanie 5. Szerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska
                  na zdrowie i życie człowieka
- zaprojektowanie i wykonanie ogródka przyszkolnego

- udział  w akcji ”Sprzątanie świata”

Świetlica szkolna
Wychowawcy
Nauczyciel przyrody

- przygotowanie przez uczniów referatów dotyczących
ekologii i ochrony środowiska
- zorganizowanie konkursu plastycznego o tematyce 
ekologicznej
- przeprowadzenie w szkole zbiórki i segregacji surowców
wtórnych 
- organizowanie i udział  konkursach wiedzy o tematyce
ekologicznej 
- projekcja filmów wideo z dziedziny ekologii
- zorganizowanie Tygodnia Ekologicznego

Nauczyciel przyrody

Nauczyciel plastyki

Wychowawcy, 
opiekunowie SU
Nauczyciel przyrody, 
wychowawcy

Nauczyciel przyrody 

Zadanie 6. Kształtowanie „zdrowej osobowości” pod 
                  względem emocjonalnym, psychicznym oraz
                  społecznym
- przeprowadzenie godzin wychowawczych  asertywności,  
tolerancji i radzenia sobie z agresją
- zapoznanie uczniów z zasadami właściwego zachowania w 
miejscach publicznych oraz w szkole 
- organizowanie integracyjnych imprez szkolnych z udziałem 
uczniów, nauczycieli i rodziców
- przeprowadzenie godzin wychowawczych na temat właściwej 
komunikacji interpersonalnej
- propagowanie kultury osobistej i grzecznego zachowania –  
„Mistrz Grzeczności”,
- interwencje wobec uczniów, którzy używają wulgaryzmów i 
nie przestrzegają podstawowych zasad współżycia 

 Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy

Dyrektor, opiekunowie SU
Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy

Wychowawcy, pedagog

Zadanie 7. Działania mające na celu dbałość o właściwy
                  rozwój fizyczny, kondycję i poprawę postawy ciała  
                  uczniów



- organizowanie szkolnych imprez sportowych, 
- zapewnienie uczniom aktywnego udziału w różnego typu 
zawodach na różnych szczeblach ,
- organizowanie wycieczek pieszych, rowerowych, 
autokarowych, rajdów i lekcji w terenie,
- zorganizowanie zajęć na basenie,
- organizowanie  pozalekcyjnych zajęć sportowych,
- organizowanie dyskotek, zabaw choinkowych i andrzejkowych. 

Nauczyciele wych. fiz.
Nauczyciele wych. fiz.
Wychowawcy, nauczyciele
Dyrektor
Nauczyciele wych. fiz., 
Wychowawcy, 
opiekunowie SU

II.  Przystosowanie uczniów do życia w społeczeństwie.

Sposób realizacji Odpowiedzialni
Zadanie 1. Rozwijanie zainteresowań uczniów
- poznawanie zainteresowań uczniów i poświęcanie tej 
tematyce godzin wychowawczych,
- redagowanie gazetek szkolnych „Guzik” i „Pętelka,”

- przedstawienie uczniom bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych i 
zachęcanie do aktywnego udziału w nich,
- rozwijanie samorządności uczniowskiej,

Wychowawcy

Opiekunowie gazetek 
szkolnych
Dyrekcja, nauczyciele

Opiekunowie SU

Zadanie 2. Kształtowanie właściwych postaw wynikających z
                   norm współżycia społecznego
- zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami zawartymi w 
Statucie Szkoły
- zapoznanie z Konwencją Praw Dziecka
- konsultacje  z SU na temat doskonalenia systemu oceniania
- wyciąganie konsekwencji wobec uczniów łamiących normy 
współżycia społecznego
- przygotowanie do życia w społeczeństwie

Kształtowanie właściwej postawy wobec osób 
niepełnosprawnych:
- przeprowadzanie na godzinach wychowawczych pogadanek
- włączanie się do akcji prowadzonych przez organizacje 
skupiające osoby niepełnosprawne i szkoły specjalne,
- zapraszanie osób niepełnosprawnych na imprezy szkolne,
- integrowanie uczniów niepełnosprawnych w miarę ich 
możliwości ze społecznością uczniowską.

Wychowawcy

 Pedagog
Dyrektor, wychowawcy

Dyrektor
wychowawcy

Zadanie 3. Ukazywanie pozytywnych wzorców i zachęcanie  
                   uczniów do ich naśladowania



- zorganizowanie na godzinach wychowawczych, lekcjach 
wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęciach 
edukacyjnych dyskusji na temat współczesnych autorytetów 
- zorganizowanie Dnia Patrona Szkoły 

Wychowawcy, nauczyciel 
WDŻWR

Katecheci 

III. Profilaktyka uzależnień.

Zadanie 1. Zapoznanie uczniów rodzajami uzależnień
                  występujących we współczesnej cywilizacji
- utworzenie biblioteki dotyczącej uzależnień
- redagowanie na łamach gazetki szkolnej „Guzik” artykułów 
związanych z tematyką uzależnień
- zapoznanie uczniów z tematyką uzależnień na godzinach 
wychowawczych, 
- realizacja programu za zakresu profilaktyki antynikotynowej 
- zapoznanie uczniów z zagrożeniami dotyczącymi zażywania 
dopalaczy

Bibliotekarka, Pedagog
Opiekun gazetki „Guzik”

Wychowawcy, pedagog

Nauczyciel przyrody

Zadanie 2. Zapoznanie uczniów ze skutkami uzależnień i 
sposobami ich zapobiegania.
- przeprowadzenie cyklu spotkań z pedagogiem poświęconych 
skutkom uzależnień,
- umieszczenie materiałów informacyjnych na tablicach na 
terenie szkoły,
- realizacja programów profilaktycznych „Odlot”, „Profilaktyka 
uzależnień w szkole humanistycznej”, „Trzy koła” na lekcjach 
wychowawczych lub innych zajęciach edukacyjnych
- ćwiczenia umiejętności odmawiania
- projekcje filmów z tematyki profilaktyki uzależnień
- realizacja w klasach IV-VI programu profilaktycznego „Jaś i 
Małgosia na tropie”

Pedagog, wychowawcy

Pedagog
Nauczyciel przyrody 
Pedagog

Wychowawcy, pedagog
Pedagog, wychowawcy

Zadanie 3. Wyrabianie właściwych nawyków dotyczących 
                  spędzania wolnego czasu
- dyskusja z uczniami na temat form spędzania wolnego czasu 
- organizowanie wyjazdów do kina, na spektakle teatralne, do 
muzeum
- propagowanie wśród uczniów czytelnictwa
- organizowanie rajdów i wycieczek krajoznawczych 
- organizowanie imprez szkolnych z udziałem uczniów, 
rodziców i nauczycieli (Piknik Rodzinny, Andrzejki, Bal 
Choinkowy)

Wychowawcy
Nauczyciele poloniści, 
Wychowawcy
Bibliotekarz
Wychowawcy
Dyrektor, wychowawcy, 
opiekunowie SU

Zadanie 4. Zapoznanie rodziców z podstawowymi 
                  wiadomościami dotyczącymi uzależnień



- przeprowadzenie szkolenia dla rodziców w czasie zebrań z 
wychowawcą na temat dopalaczy i innych środków 
psychoaktywnych
- rozdanie rodzicom materiałów dotyczących uzależnień
- uświadomienie rodzicom konieczności wczesnego 
zapobiegania sytuacjom trudnym na płaszczyźnie rodzic - 
dziecko

Pedagog, policjant d/s. 
nieletnich

Wychowawcy, pedagog
Wychowawcy, pedagog

Zadanie 5. Otoczenie opieką uczniów, u których występują
                   zachowania ryzykowne
- indywidualne rozmowy prowadzone przez wychowawców i 
pedagoga z uczniami, podpisywanie kontraktów zgodnie z 
procedurą „Szkolnej Interwencji Profilaktycznej”
- rozmowy z rodzicami uczniów mających problemy osobiste
- kierowanie uczniów i ich rodziców do innych placówek lub 
specjalistów służących fachową pomocą w poważnych 
problemach wychowawczych
- współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w 
sytuacjach kryzysu wychowawczego

Wychowawcy, pedagog

Wychowawcy, pedagog
Pedagog

Pedagog

IV.   Przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród nieletnich.

Zadanie 1. Pomoc rodzinom dysfunkcyjnym i niewydolnych 
                  wychowawczo
- rozpoznanie środowisk rodzinnych uczniów w celu 
wychwycenia najważniejszych problemów oraz zjawisk 
patologicznych w środowisku lokalnym uczniów
- współpraca szkoły z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej 
celem udzielenia pomocy materialnej uczniom z rodzin 
najuboższych, alkoholowych
- częste rozmowy z rodzicami mającymi problemy 
wychowawcze ze swoimi dziećmi 
- zachęcanie dzieci z rodzin dysfunkcyjnych do udziału w 
zajęciach świetlicy socjoterapeutycznej 

Wychowawcy, pedagog

Pedagog, kierownik 
świetlicy

Wychowawcy, pedagog

Pedagog

Zadanie 2. Zapobieganie zjawisku zabierania cudzej własności
                   na terenie szkoły
- podejmowanie na różnych zajęciach edukacyjnych tematyki 
poszanowania cudzej własności
- wyciąganie konsekwencji wobec osób dokonujących kradzieży

Nauczyciele różnych 
przedmiotów
Wychowawcy

Zadanie 3. Ograniczenie zjawiska agresji wśród dzieci



- podejmowanie tematów z zakresu profilaktyki agresji na 
godzinach wychowawczych i innych zajęciach edukacyjnych

- zapoznanie uczniów z konsekwencją agresywnych zachowań 
na terenie szkoły
- propagowanie nieagresywnych zachowań przez gazetki 
szkolne i Samorząd Uczniowski
- organizowanie zajęć mających na celu właściwe 
ukierunkowanie energii i nagromadzonych emocji
- realizacja programu z zakresu zapobiegania agresji „Szkoła 
bez przemocy”
- wzmocnienie i zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole

Wychowawcy, nauczyciele 
języka polskiego, nauczania 
zintegrowanego, przyrody, 
historii
Dyrekcja, wychowawcy

Opiekunowie gazetek, 
opiekunowie S.U.
Dyrekcja, wychowawcy, 
nauczyciele wych. fiz. 
Opiekunowie świetlicy
Dyrekcja, Pedagog,
Wszyscy nauczyciele

Zadanie 4. Zapobieganie wagarom  wśród uczniów
- zapoznanie uczniów z wewnątrzszkolnym systemem oceniania 
zachowania
- oficjalne nagradzanie tych uczniów, którzy nie opuścili żadnej 
godziny lekcyjnej – za wzorową frekwencję
- zorganizowanie w atrakcyjnej formie w szkole I Dnia Wiosny 
tzw. Dnia Wagarowicza
- zorganizowanie pomocy koleżeńskiej w nauce uczniom 
mającym trudności
- informowanie na bieżąco rodziców na temat nieobecności 
nieusprawiedliwionych uczniów

Wychowawcy

Dyrekcja

Opiekunowie S. U.

Wychowawcy

Wychowawcy

Zadanie 5. Zorganizowanie różnych form spędzania czasu
                  wolnego przez uczniów
- organizowanie atrakcyjnych zajęć pozalekcyjnych w szkole
- organizowanie dyskotek i zabaw szkolnych
- organizacja wycieczek, rajdów oraz turniejów sportowych 

- zachęcanie uczniów do udziału w spektaklach teatralnych, 
projekcjach filmów, programach edukacyjnych

- współpraca z MCK celem włączenia uczniów w życie 
kulturalne miasta   

Dyrektor, nauczyciele
Opiekun S.U.
Wychowawcy, nauczyciele 
wych. fiz.
Nauczyciele języka 
polskiego i nauczania 
zintegrowanego
Dyrekcja, wychowawcy

V.  Ochrona przed negatywnym wpływem mediów

Zadanie 1. Wyrabianie u uczniów odpowiedniego 
                 Odbioru audiowizualnego

- popularyzacja filmów, programów telewizyjnych, 
przedstawień teatralnych, słuchanie programów 
radiowych prezentujących pozytywne wartości

Nauczyciele poloniści, 
nauczyciele nauczania 
zintegrowanego

Zadanie 2. Kształtowanie u uczniów umiejętności doboru
                  i krytycznego odbioru informacji oraz wytworów 
                 kultury masowej                                            



- organizowanie wycieczek do teatru, kina, muzeum,
- organizowanie spotkań z ludźmi teatru, twórcami kultury ,   
lekcji teatralnych i muzealnych.

Wychowawcy

Nauczyciele języka 
polskiego

Zadanie 3. Przeciwdziałanie ujemnym wpływom środków
                  masowego przekazu i komputera i ochrona dzieci
                  przed szkodliwym działaniem Internetu 
- ujawnianie mechanizmów manipulacji w reklamach i 
oddziaływania mediów na młodego człowieka na godz. 
wychowawczych ,
- wyrabianie u uczniów umiejętności etycznego i krytycznego 
korzystania z komputera i Internetu,
- uwrażliwienie rodziców na potrzebę sprawdzania stron 
internetowych odwiedzanych przez dzieci,
- ostrzeganie uczniów przed zawieraniem znajomości przez 
Internet /GG, poczta e-mail/
- realizacja na lekcjach informatyki programu „3,2,1 
INTERNET”

Wychowawcy, 

Nauczyciele informatyki

Nauczyciele informatyki

Wychowawcy

Każdy z nauczycieli uczących w naszej szkole realizuje 
program profilaktyczny na zajęciach edukacyjnych 

z przedmiotu, którego uczy. Są to następujące treści:

I ETAP EDUKACYJNY - klasy I – III

KSZTAŁCENIE ZINTEGROWANE

1. Umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi, 
dorosłymi, z osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,
2. Poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
3. Umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
4. Uświadomienie uczniom , że wspólnoty takie jak rodzina, środowisko lokalne i ojczyzna 
stanowią wielką wartość w życiu każdego człowieka i że każdy ma wobec tych wspólnot 
obowiązki,
5. Uczenie zwyczajów, obyczajów i właściwych zachowań w środowisku rodzinnym, wobec 
kolegów szkolnych i nauczycieli,
6. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych,
7. Dom rodzinny - dziecko jako członek rodziny,
8. Szkoła - dziecko jako uczeń, kolega, przyjaciel,
9. Przyroda w otoczeniu dziecka,
10. Ojczyzna, jej symbole i święta narodowe; baśnie i legendy narodowe,
11. Swobodne i spontaniczne wypowiedzi uczniów,
12. Zabawy i gry darmowe, teatralne,
13. Uważne słuchanie wypowiedzi innych,
14. Odbiór programów radiowych i telewizyjnych,



15. Obserwowanie zjawisk i procesów przyrodniczych dostępnych doświadczeniu dziecka i 
mówienie o nich,
16. Poznanie własnego ciała,
17. Dbałość o zdrowie, higiena własna i otoczenia,
18. Podobieństwa i różnice między ludźmi, zrozumienie a 
tolerancja,
19. Żywność i żywienie,
20. Bezpieczeństwo, w tym poruszanie się po drogach publicznych, rozpoznawanie sygnałów 
alarmowych o niebezpieczeństwie,
21. Urządzenia techniczne powszechnego użytku (bezpieczne użytkowanie),
22. Ekspresja i autoekspresja,
23. Rozumienie akceptacja i tolerancja dla innych wypowiedzi artystycznych,
24. Gry i zabawy ruchowe ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze,
25. Umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała,
26. Przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych,

II ETAP EDUKACYJNY - klasy IV-VI

PRZEDMIOTY:

JĘZYK POLSKI

1. Kształcenie sprawności mówienia, słuchania, czytania i pisania 
    w zróżnicowanych sytuacjach komunikacyjnych, prywatnych i publicznych,
    a zwłaszcza ważnych dla życia w państwie demokratycznym i obywatelskim;
    rozwijanie zainteresowania uczniów językiem jako składnikiem dziedzictwa
    kulturowego,
2. Ujawnianie zainteresowań, możliwości i potrzeb oraz językowych
    i czytelniczych umiejętności uczniów po to, aby wyznaczać stosowne dla nich
    cele, dobierać treści i materiały, projektować odpowiednie działania
    gwarantujące skuteczność edukacji,
3. Rozbudzanie motywacji czytania i rozwijanie umiejętności odbioru dzieł
    literackich i innych tekstów kultury, także audiowizualnych, a przez nie  
    przybliżanie rozumienia człowieka i świata; wprowadzanie w tradycję kultury
    narodowej i europejskiej,
4. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnej, tzn. umiejętności mówienia, 
    słuchania, czytania, pisania, 'odbioru różnorodnych tekstów kultury,
5. Pobudzanie postaw kreatywnych ucznia w procesie zdobywania umiejętności
    i gromadzenia wiedzy,
6. Pojęcia nadawcy i odbiorcy, sposoby rozpoznawania intencji wypowiedzi 
    (np. pytam, odpowiadam, informuję, proszę).
I. Mówienie:
1. do rzeczywistych i wyobrażonych słuchaczy, z przejrzystością intencji, z uwzględnianiem
    różnorodnych sytuacji, ról i kontaktów międzyludzkich (oficjalnych i nieoficjalnych),
2. na temat otaczającej rzeczywistości, własnych zainteresowań, literatury, innych
    (niewerbalnych i mieszanych) tekstów kultury,



3. z precyzją znaczeniową, ze świadomością emocjonalnego nacechowania wypowiedzi oraz
    próbami ich oceny (zwłaszcza etycznej),
II. Słuchanie:
1. uważne i ze zrozumieniem,
III. Czytanie:
1. Głośne i wyraziste z uwzględnieniem zasad kultury żywego słowa,
IV. Pisanie:
1. w związku z potrzebami codziennej komunikacji, ekspresji własnych doznań, z literaturą
    i tekstami kultury wysokiej oraz masowej,

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

1. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności lokalnej, grupy
    etnicznej, narodu, państwa, społeczności europejskiej i światowej.
2. Świadoma postawa patriotyczna i obywatelska motywująca do odpowiedzialnego
    uczestnictwa w życiu społecznym i publicznym. Kształtowanie szacunku do własnego
    państwa.
3. Rozbudzanie zainteresowań przeszłością własną swojej rodziny i narodu oraz korzeniami
    i rozwojem rodzimej kultury.
4. Ja i inni. Moja postawa wobec innych. Koleżeństwo, przyjaźń, miłość. Prawa moje i prawa
    innych. Stosunek do środowiska przyrodniczego i kulturowego. 
5. Ja i inni. Wolność osobista a przewidywanie konsekwencji własnych zachowań,
    odpowiedzialność i obowiązki. Wzorce osobowe - wybrane postacie historyczne
    i współczesne.
6. Wartości: prawda, dobro, piękno i sprawiedliwość w otaczającym świecie.
7. Społeczeństwo. Prawa i obowiązki obywatelskie. Postawy prospołeczne i aspołeczne.
    Przykłady różnych systemów społecznych w świecie współczesnym i w przeszłości.
8. Praca. Jej znaczenie w życiu indywidualnym i zbiorowym. Organizacja pracy i jej efekty w
    różnych epokach i współcześnie.
9. Poszukiwanie swojego miejsca w świecie, świadome korzystanie z przysługujących
    praw oraz wypełnianie obowiązków.
10. Samodzielna ocena zachowań swoich i innych, a także przewidywanie ich
    konsekwencji.
11. Dokonywanie świadomej samoidentyfikacji kulturowej, narodowej, etnicznej,
    regionalnej i państwowej; formułowanie uzasadnień własnych postawi poglądów.
12. Wyrażanie własnego zdania i słuchanie zdania innych.

SZTUKA (PLASTYKA, MUZYKA)

Pobudzanie wszechstronnego rozwoju uczniów, a w szczególności:
1. Rozbudzanie twórczej postawy wobec siebie i świata.
2. Rozwijanie ogólnej wrażliwości dziecka.
3. Rozwijanie umiejętności refleksyjnego słuchania i patrzenia.
4. Wpływanie przez sztukę na obyczaje, kulturę uczniów i atmosferę szkolną.
5. Stwarzanie sytuacji dających możliwość przeżyć wewnętrznych, bezinteresownego
    działania, procesu twórczego - wysiłku i radości towarzyszących twórczej aktywności.



6. Kształtowanie postaw.
7. Różnorodne sposoby komunikowania (komunikacja pozawerbalna -język przestrzeni,
    koloru, ciała itp.).
8. Dbanie o estetyczny wygląd własny i otoczenia.

JĘZYK OBCY

1.Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości
   językowe, m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą ich indywidualnych
   umiejętności językowych.
2.Stopniowe przygotowywanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się
   języka obcego.
3. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych
    kultur.
4. Podstawowe funkcje językowe umożliwiające posługiwanie się językiem w prostych, 
    nieformalnych sytuacjach dnia codziennego.
5. Proste projekty zespołowe.
Sprawność rozumienia ze słuchu:
1.Ogólnego sensu prostych sytuacji komunikacyjnych, w tym intencji rozmówcy.
Sprawność mówienia:
1.Formułowanie krótkiej wypowiedzi o sobie, rodzinie, najbliższym otoczeniu.
Sprawność czytania:
1.Rozumienie powszechnie spotykanych dokumentów, takich jak: rozkład jazdy, menu,
   ogłoszenia, reklamy, listy i instrukcje.

MATEMATYKA

1. Rozwijanie pamięci, wyobraźni, myślenia abstrakcyjnego i logicznego rozumowania.
2. Kształtowanie umiejętności myślenia i formułowania wypowiedzi.
3. Ułatwianie dostrzegania problemów i badania ich w konkretnych przypadkach przez 
    prowadzenie prostych rozumowań matematycznych.
4. Formułowanie w języku matematyki prostych problemów spotykanych w środowisku
    uczniów.

PRZYRODA

 1.  Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 2.  Poznanie współzależności człowieka i środowiska.
 3.  Poznanie zachowań sprzyjających bezpieczeństwu ludzi i przyrody.
 4.  Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 5.  Dostarczanie wiedzy na temat człowieka, udzielanie uczniowi pomocy w rozumieniu
      samego siebie.
 6.  Przekazywanie wiedzy na temat budowy i złożoności świata ożywionego warunków 
      i  nieożywionego oraz warunków życia.
 7.  Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia.
 8.  Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za
   ich stan.



 9.  Zależność życia ludzi od czynników przyrodniczych i pozaprzyrodniczych.
10. Czynności życiowe człowieka, etapy rozwoju człowieka ze szczególnym uwzględnieniem
      dojrzewania biologicznego, zasady higieny.
11.  Bakterie i wirusy - zagrożenia i korzyści dla człowieka.
12. Substancje szkodliwe dla organizmów żywych i ich oddziaływanie na środowisko
      przyrodnicze.
13. Wpływ środowiska na zdrowie człowieka.
14 . Rozpoznawanie stanów fizjologicznych organizmu człowieka. Dbałość o zdrowie przez
       stosowanie zasad higieny i korzystanie z różnych form rekreacji.
15. Właściwe korzystanie z dostępnych produktów chemicznych.

TECHNIKA

1. Maszyny i instalacje (urządzenia gospodarstwa domowego, rower); bezpieczne, 
kulturalne i odpowiedzialne postępowanie ucznia w środowisku technicznym, w tym 
bezpieczne poruszanie się w ruchu drogowym jako pieszego, pasażera i rowerzysty.

2. Racjonalne i etyczne postępowanie w środowisku technicznym.
3. Ocenianie swoich umiejętności, nawyków, zainteresowań i zdolności technicznych.

INFORMATYKA

1. Uwrażliwianie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym 
korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania (np. z gier).

2. Komputer jako źródło komunikowania się. Zastosowania komputera wżyciu 
codziennym.

3. Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego 
uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.

4. Poznawanie zastosowań komputerów i opartych na technice komputerowej urządzeń 
spotykanych przez ucznia w miejscach publicznych.

5. Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej 
przedstawiania i wykorzystania.

WYCHOWANIE FIZYCZNE

1. Wspomaganie harmonijnego rozwoju psychofizycznego uczniów
2. Rozwijanie i doskonalenie sprawności ruchowej i tężyzny fizycznej uczniów.
3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne i innych.
4. Stymulowanie i umożliwianie uczniom podejmowania aktywności ruchowej i 

             wyrażania własnych przeżyć w zabawach, grach i tańcach.
5. Tworzenie warunków do doskonalenia sprawności i kondycji fizycznej.
6. Zapoznawanie uczniów z podstawowymi formami rekreacji, turystyki oraz 

             podstawowymi zasadami uprawiania wybranych przez uczniów dyscyplin 
             sportowych.

7. Ćwiczenia kształtujące postawę ciała oraz stymulujące rozwój.
8. Formy ruchu stwarzające możliwości doskonalenia koordynacji wzrokowo-

ruchowej oraz wzmocnienia kondycji fizycznej.



9. Podstawowe elementy techniki i taktyki gier zespołowych, konkurencji 
lekkoatletycznych.

10. Ćwiczenia i zabawy według inwencji uczniów uwzględniające zasady          
współdziałania, respektowania przepisów, zasad i ustaleń.

11.  Przepisy i zasady organizacji zajęć ruchowych uwzględniające troskę o zdrowie.
12.  Zasady sportowego współzawodnictwa.

13. Propozycje spędzania czasu wolnego z wykorzystaniem gier, zabaw, form         
turystycznych i sportowych.

 

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE

1. Podstawowe funkcje rodziny i miejsce dziecka w rodzinie
2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego 

czasu.
3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich 

rozwiązywanie.
4. Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania 

układu rozrodczego człowieka.
5. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną 

płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.
6. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne 

tempo rozwoju.
7. Higiena okresu dojrzewania.
8. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.
9. Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, 

współpraca, empatia.
10. Mass media: zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów 

telewizyjnych.
11. Odpowiedzialność za własny rozwój – samowychowanie.

RELIGIA

1. Poznawanie siebie, dostrzeganie cech indywidualnych własnych i najbliższych osób
2. Wyjaśnianie prawdziwego znaczenia własnych zachowań oraz ich przyczyn i 

konsekwencji.
3. Człowiek jako osoba, godność człowieka.
4. Przyjmowanie odpowiedzialności za siebie.
5. Prawa i obowiązki, zasady i reguły postępowania – zachowywanie przykazań Bożych 

i Kościelnych.
6. Uczestnictwo w grupie, porozumiewanie się z innymi.
7.  Wolność i jej różne rozumienie, autorytety i wzory osobowe.
8. Praca i jej wartość dla człowieka.
9. Uzasadnianie opinii, wydawanie sądów, kryteria ocen.


