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„Trzeba jasno zdać sobie sprawę z tego, co to jest WYCHOWANIE  

i jak należy je przeprowadzić, bo obecnie panuje pod względem rozbieżność poglądów”. 

 Arystoteles 
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Preambuła 

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje 

siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. 

 

Podstawa prawna 

 

Z dniem 1 września 2017 r. na mocy przepisów ustawy Prawo Oświatowe wprowadzono warunki umożliwiające wzmocnienie wychowawczej 

funkcji szkoły. 

(art. 4 ust. pkt 24 oraz art. 26) 

 

W definicji podstawy programowej wychowania przedszkolnego i podstawie programowej kształcenia ogólnego (art. 4 pkt. 24) rozszerzono 

zakres zadań o treści wychowawczo- -profilaktycznej dla szkoły, w tym do realizacji na zajęciach z wychowawcą  
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Art. 4. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:  

24) podstawie programowej wychowania przedszkolnego lub podstawie programowej kształcenia ogólnego – należy przez to rozumieć 

obowiązkowe zestawy celów kształcenia i treści nauczania, w tym umiejętności, opisane w formie ogólnych i szczegółowych wymagań 

dotyczących wiedzy i umiejętności, które powinien posiadać uczeń po zakończeniu określonego etapu edukacyjnego,  

oraz zadania wychowawczo-profilaktyczne szkoły, uwzględniane odpowiednio w programach wychowania przedszkolnego, programach 

nauczania i podczas realizacji zajęć z wychowawcą oraz umożliwiające ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych, a 

także warunki i sposób realizacji tych podstaw programowych; 

 

Zgodnie z przepisem art. 26 ustawy Prawo Oświatowe,  

nastąpi połączenie szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki w jeden dokument zawierający treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

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

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity Dz. U z 2017r. poz. 783)  
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Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U poz. 1249)  

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

podstawy programowej kształcenia ogólnego … (Dz. U poz. 356)  

Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (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 2017 r. poz. 1189) 

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.) 

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

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 

957) 

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 2015 r. poz. 

1249) 
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Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 , czyli działania priorytetowe, opisane w sześciu punktach: wdrażanie nowej 

podstawy programowej kształcenia ogólnego; podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej; bezpieczeństwo 

w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych; wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek; wzmacnianie 

wychowawczej roli szkoły; podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty 

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach 

 

Program profilaktyczno- wychowawczy  

 

Wychowanie  jest rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej,  

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a 

także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka uniwersalna to działania adresowane do wszystkich osób bez względu na stopień ryzyka wystąpienia problemów zdrowia 

psychicznego  i/lub somatycznego. 

Profilaktyka selektywna jest kierowana do jednostek lub grup osób , które ze względu na trudną sytuację rodzinną, społeczną, a także 

niekorzystne cechy indywidualne ( np. deficyty funkcji poznawczych), są w większym stopniu niż przeciętny narażeni na rozwój problemów 

zdrowotnych. 
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Profilaktyka wskazująca jest adresowana do osób szczególnie zagrożonych rozwojem problemów zdrowotnych, u których wystąpiły pierwsze 

symptomy zaburzeń np. nadużywają alkoholu. 

Strategie profilaktyczne to sposób postępowania, którego celem jest osłabienie czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które 

formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest 

doświadczenie. 

Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska 

lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

 

Wstęp 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi 

uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby posiadali wiedzę i umiejętności zapewniające               

im odpowiedni rozwój intelektualny i emocjonalny, by panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą więzi 

koleżeństwa i przyjaźni. 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 

przedmiotów, pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły, 

wewnątrzszkolnym systemem oceniania i wewnątrzszkolnymi  zasadami oceniania zachowania.  



Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach 

 

8 
 

Jesteśmy placówką z ponad dwustuletnią tradycją i bogatą przeszłością. Efekty dydaktyczne i wychowawcze które osiągamy sprawiają, jesteśmy 

w naszej gminie szkołą wiodącą. Szczególny nacisk kładziemy na osiąganie wysokich efektów kształcenia, konsekwentne wychowanie, 

bezpieczeństwo i wszechstronnie ukierunkowany rozwój naszych uczniów. 

Cele te realizujemy poprzez : 

 stałe podnoszenie jakości nauczania, 

 dział w projektach europejskich, 

 naukę języków obcych, 

 wykorzystanie nowoczesnej technologii w nauczaniu, 

 ogólnorozwojowe ukierunkowanie sportowe 

 

Co nas wyróżnia? 

 Wysoki poziom nauczania. 

 Nowoczesna baza dydaktyczna (tablice interaktywne, profesjonalna pracownia informatyczna, sprzęt audiowizualny do dyspozycji 

nauczycieli) 
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 Wykorzystywanie w procesie edukacyjnym nowatorskich metod nauczania (m.in. w oparciu o teorię inteligencji wielorakich Howarda 

Gardnera w kl. I-VIII. 

 Szczególna dbałość o potrzeby edukacyjne uczniów klas I-III( piękne, kolorowe sale lekcyjne, nowy plac zabaw, bogata baza 

dydaktyczna) 

 Udział szkoły w ogólnopolskich programach i projektach, współfinansowanych przez MEN i UE  

 Prężnie działający Samorząd Uczniowski. 

 Wychowanie poprzez sport  

 Wysoki poziom uroczystości szkolnych i imprez okolicznościowych. 

 Uzyskanie wielu certyfikatów, podnoszących jakość pracy szkoły  

 Organizowanie festynów szkolnych, promujących osiągnięcia naszych uczniów. 

 Smaczna, zdrowa kuchnia. 
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Misja szkoły 

Uczymy się w przyjaznej szkole, 

by wiedzieć, działać, być i wspólnie żyć. 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności za swoje postępowanie , rozwijanie własnych 

zainteresowań i uzdolnień , umiejętność współdziałania w zespole, przestrzeganie obowiązujących norm i zasad, rozwiązywanie konfliktów w 

sposób negocjacyjny, sprawne posługiwanie się językiem obcym, poprawne posługiwanie się mową ojczystą. 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. 

Jesteśmy po to, aby wdrożyć ucznia ośmioletniej szkoły podstawowej do samodzielnego korzystania z: 

 Bogactw otaczającego do świata, 

 Dorobku światowej kultury, 

 Różnorodnych doświadczeń środowiskowych, 

 Możliwości intelektualnych, 

 Wartości kultywowanych przez rodzinę. 
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Wizja absolwenta 

  

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej w Gidlach: 

 jest tolerancyjny, zna i respektuje prawa innych, 

 zna i stosuje zasady życia społecznego, 

 jest otwarty, komunikatywny i kreatywny, 

 umie rozwiązywać problemy, 

 potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, 

 potrafi pracować w zespole, 

 dobrze funkcjonuje w domu i szkole, 

 posiada wiedzę i umiejętności , zapewniające mu odpowiedni rozwój intelektualny i emocjonalny, 

 reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej, 

 dba o swój rozwój fizyczny, preferuje zdrowy styl życia, 

 jest ciekawy świata, stara się poszerzać swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł, 
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 pozytywnie patrzy na świat i wierzy w siebie, zna swoją wartość, 

 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania, 

 szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych krajów, 

 potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, prezentować swoje poglądy, samodzielnie podejmować decyzje, 

 umie korzystać z technologii informatycznej, 

 jest punktualny, szanuje czas swój i innych, 

 jest przygotowany do nauki na dalszym etapie. 

 W pracy z uczniem kadra pedagogiczna podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. 

 

Model absolwenta 

Celem każdej szkoły jest uzyskanie najlepszych wyników w sferach: wychowawczej i edukacyjnej. 

Celem działalności naszej szkoły  jest dążenie do tego, aby nasi uczniowie poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie 

dydaktyczno – wychowawczym byli przygotowani do życia we współczesnym świecie. Do tego ideału dążymy. 
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Byśmy mogli stworzyć  model absolwenta musimy zadać sobie pytanie: Jakim człowiekiem ma być nasz absolwent w życiu dorosłym. W celu 

znalezienia odpowiedzi należy uwzględnić zmiany gospodarcze, zjawiska społeczne, potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego. 

Nasze działania zawarte w programie wychowawczo - profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który bez 

względu na cechy osobowości, zdolności, talentów i predyspozycji będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, które umożliwią mu 

właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

 

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej  

Absolwent szkoły podstawowej bardzo dobrze funkcjonuje w swoim naturalnym otoczeniu: w domu i w szkole. Pozytywnie patrzy na 

otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Traktuje naukę jako coś oczywistego, czasem nawet atrakcyjnego, choć na ogół nie uczy się 

bezkrytycznie wszystkiego. Ma określony, dość szeroki krąg zainteresowań, którym poświęca swój czas, i które stara się rozwijać. 

Jest tolerancyjny. Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym. W każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć 

go. 

Jest rozważny. Zna zagrożenia związane z życiem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu. Potrafi zapewnić 

bezpieczeństwo sobie i innym. Postępuje zgodnie z zasadami higieny. Wykazuje stosowną aktywność fizyczną. 

Jest odpowiedzialny. Stara się przewidzieć skutki swoich działań, wykorzystuje wcześniejsze doświadczenia i gotów jest ponosić konsekwencje 

swoich czynów. Cieszy się z sukcesów. Akceptuje porażki, ale jeśli jest w stanie - wytrwale i konsekwentnie szuka rozwiązań alternatywnych. 

Napotykając na problem stara się go rozwiązać. Jeśli trzeba - zwraca się o pomoc do osób ze swojego najbliższego otoczenia i korzysta z niej. 
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Potrafi świadomie dążyć do usprawnienia swojego warsztatu pracy - wykorzystania nowych źródeł wiedzy, opanowania nowych narzędzi. 

Działając w grupie poczuwa się do współodpowiedzialności za efekty jej aktywności. 

Dba o swoje zdrowie. Upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne. 

Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. W swoim zachowaniu wykazuje dobre 

intencje. 

Przyjazny i dobry Dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i zrozumienia w relacji uczniów 

wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych. 

Jest otwarty. Wykorzystuje możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła. Rozumie (choć nie znaczy to, że przyjmuje z entuzjazmem) 

ograniczenia wynikające z jego wieku. Chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentując swój punkt widzenia i rozważając poglądy 

innych. Wie, że istnieją różne sposoby komunikowania i bez trudu uczy się korzystania z nowoczesnych technologii komunikacyjnych. Łatwo 

nawiązuje współpracę z innymi ludźmi. W grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami. Interesuje się stawianymi przed 

nim zadaniami; potrafi planować swoje działania na rzecz ich realizacji. 

Jest ciekawy świata. Chętnie gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizuje istniejące w nim 

zależności i związki przyczynowo – skutkowe. Stara się poszerzyć swoją wiedzę, jest aktywny umysłowo – na ogół się nie nudzi. Jest krytyczny. 

Potrafi selekcjonować i porządkować zdobyte informacje i ocenić ich przydatność do określonego celu. 

Jest punktualny, dotrzymuje terminów. Sprawnie posługuje się czasem, planując swoje zajęcia. Szanuje czas swój i innych ludzi. 
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Diagnoza 

Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach rozpoznaje potrzeby i zagrożenia uczniów poprzez indywidualne działania wychowawców, 

nauczycieli, obserwację, wywiady z rodzicami oraz z uczniami, a także badania z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi badawczych. Ze 

względu na specyfikę środowiska, w którym znajduje się szkoła tzn. mała miejscowość wiejska, w której wszyscy się znają, wymienione 

sposoby diagnozy są wystarczające.  

1. Na podstawie przeanalizowanych dokumentów i rozmów wyniknęły zachowania problemowe uczniów: 

 słaba integracja w klasach, 

 używanie wulgaryzmów językowych, 

 zachowania agresywne wśród uczniów (wyśmiewanie, obrażanie , popychanie, bicie, kopanie, szarpanie, wymuszanie ) 

 nie używanie zwrotów grzecznościowych w stosunku do nauczycieli i pracowników szkoły, 

 palenie papierosów przez uczniów (w tym e – papierosów i przynoszenie ich do szkoły), 

 spożywanie substancji psychoaktywnych zagrażających zdrowiu i życiu , 

 uzależnienie od komputera i Internetu, 

 zjawisko cyberprzemocy, 

 nieumiejętność zagospodarowania czasu wolnego, 

 postępujący brak zainteresowania nauką szkolną ( brak motywacji do nauki), 

 brak umiejętności kulturalnego wyrażania swoich poglądów, 

 niezbyt chętne uczestnictwo w zajęciach dodatkowych 

 problemy emocjonalne po okresie izolacji i nauczaniu zdalnym, 
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2. Czynniki ryzyka: 

 niekorzystne warunki lokalowe szkoły ( dwie szkoły w jednym budynku),-------- 

 środowisko o dużym bezrobociu ( zachwiany system wartości), 

 szukanie akceptacji poprzez dostosowanie się do negatywnych wzorców, 

 problemy z odnalezieniem się we współczesnym świecie, po nauczaniu zdalnym  

 brak pozytywnych form spędzania wolnego czasu (czytanie książek) 

 uzależnienie od komputera i Internetu, 

 brak oferty atrakcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w naszej gminie 

 łatwy dostęp do informacji na temat przestępczości i okrucieństwa, uzależnień we współczesnym świecie (masmedia). 

 izolacja podczas nauczania zdalnego 

 brak komunikacji 

 

3. Czynniki chroniące: 

 silna więź z rodzicami, bardzo dobre relacje z rodzicami, ustalone reguły w domu 

 zachowane tradycje kulturowe, religijne sprzyjające środowiskom wiejskim, 

 oddalenie od aglomeracji miejskich, 

 usytuowanie szkoły w miejscu oddalonym od głównych ulic. 

 dobre stosunki z rówieśnikami, kolegami i przyjaciółmi 

 jasno określone zasady w szkole i w domu 
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Uwagi do realizacji 

Program wychowawczo – profilaktyczny przeznaczony jest dla uczniów klas I – VIII , rodziców, nauczycieli pracowników niepedagogicznych 

szkoły podstawowej. Realizowany będzie w roku szkolnym 2021 – 2022, 2022 – 2023, 2023 – 2024. Treści są ściśle powiązane z obowiązującą 

podstawą programową kształcenia ogólnego.  Zadania programowe są realizowane przez wszystkich nauczycieli i wychowawców. Główne 

zadania będą podejmowane na godzinach z wychowawcami klasy, podczas realizacji podstawy programowej, spotkaniach z rodzicami, podczas 

realizacji programów, projektów, uroczystości, wycieczek, konkursów, spotkań i warsztatów plastyczno-profilaktycznych oraz wychowawczo - 

profilaktycznych. Oddziaływaniem zostaną objęci: uczniowie, rodzice, pracownicy niepedagogiczni i nauczyciele, którzy będą identyfikować się 

z realizowanym przez nich programem. 

 

Działalność wychowawcza naszej placówki obejmuje w szczególności: 

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

absolwenta, 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym tolerancja i odpowiedzialność, bezpieczeństwo, zdrowie, uczciwość należą do 

jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości  

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną poprzez organizowanie uroczystości  szkolnych 
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 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych  poprzez działania 

integracyjne 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, 

 doskonalenie umiejętności rodziców, nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania wzajemnych relacji z uczniami  

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów poprzez zorganizowanie szkoleń 

dla tych grup społecznych 

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

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym, 

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

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

 przeprowadzenie w miesiącu wrześniu cyklu zajęć dotyczących interwencji rówieśniczych,  

 zorganizowanie szkolenia mającego na celu podtrzymywanie dobrej relacji między rodzicami a dziećmi i wzmacniania więzi rodzinnych 

temat komunikacji w rodzinie i szkole w celu poprawy relacji. 

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. 
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Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń emocjonalnych i 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, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych – samookaleczenia, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 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, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń emocjonalnych  zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców oraz pracowników niepedagogicznych w zakresie higieny zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży. 

 rozwijanie postaw odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 wprowadzanie w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

 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 uzależnienie od 

Internetu,  

 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, 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii, 

 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. 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania w czasie trwania 

pandemii Covid 19 

 

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 skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a 

także nauczycieli i wychowawców oraz  pracowników niepedagogicznych szkoły. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 
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 wspieranie wszystkich uczniów, 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 uzależniających 

(nikotyna) odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne  

są w dużym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych – program Oli, (dzieci z rodzin dysfunkcyjnych i zagrożonych 

wykluczeniem społecznym) 

 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. 

 wspieranie uczniów i wychowanków w prawidłowym korzystaniu z Internetu i środków masowego przekazu 

 wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy problemów emocjonalnych i psychicznych 

 wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano trudności radzenia sobie ze stresem i emocjami 

 

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

Działania te obejmują w szczególności:  

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków, nauczycieli oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych,  

 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, 
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 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 tj. 

samookaleczenia, 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków, nauczycieli oraz ich rodziców lub opiekunów działań profilaktycznych związanych ze 

zjawiskiem wszystkich rodzajów przemocy,  

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych. 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie problemów emocjonalnych i psychicznych dzieci i młodzieży 

szczególnie po okresie izolacji, 

 

W realizacji programu działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 

 działania integracyjne w klasach i szkole 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

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

 przedstawienie metod radzenia sobie ze stresem i reagowania w sytuacjach samookaleczania się dzieci i młodzieży  

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 
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 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 szacunek wobec środowiska naturalnego, 

 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/22  

 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

 Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej 

opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

 

 

W realizacji programu działania profilaktyczne sa ukierunkowane na  

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
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 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, samookaleczenia), 

 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. 

 

Harmonogram działań: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych,  szczególnie po czasie pandemii i nauki zdalnej.  

 psychicznej, intelektualnej – ukierunkowanej na ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, szczególnie po czasie pandemii i nauki zdalnej. 

 aksjologicznej (duchowej) – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 
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 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, 

 psychicznej, emocjonalnej– ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do 

świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności. 
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Harmonogram działań 

SFERA ZADANIA 

 
 

FORMA REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 
TERMIN 

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  F

IZ
Y

C
Z

N
A
 

 

 

W 

Promowanie zdrowego stylu życia 

 

Zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się oraz znaczeniu 

ruchu w życiu człowieka . 
 

 

 

Nauczyciel WF, nauczyciele 

przedmiotu, pedagog, 

wychowawcy klas 
 

 
 
 

Zgodnie z 

harmonogramem 

opracowanym przez 

pedagoga/ Szkolne 

Koło Wolontariatu 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zgodnie z 

harmonogramem 

pracy organizacji 

szkolnych  

 
 
 

Realizacja Programu Łódzkiego 

Związku Sportowego SKS – klub  

– kl. IV, V, VIII. 
 

Zajęcia rekreacyjno – sportowe kl. 

I- VIII 
 

Zawody sportowe, rozgrywki 

sportowe, dzień sportu szkolnego, 

Dzień Dziecka.  

Pogadanki, realizacja programów 

o tematyce zdrowotnej: „Trzymaj 

formę”, „Szklanka mleka”, 

„Warzywa i owoce w szkole”. 
 

Wychowawcy, nauczyciele, 

Dyrektor, pielęgniarka 

szkolna, pedagog, Policja, 

PCK, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej                           

w Gidlach. 
 
 
 

Akcje promujące zdrowy styl 

życia tj.„Śniadanie daje moc”, 

”Dzień walki z głodem”, „Dzień 

walki z ubóstwem”, Tydzień 

zdrowia.  

Programy promujące zdrowy styl 

życia tj: Szkoła Promująca 

Zdrowie. 



Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach 

 

27 
 

Akcje charytatywne tj. „Zbiórka 

odzieży, żywności, nakretek, 

groszy, maskotek, karmy dla 

zwierząt, makulatury  
 

Kontrole higieny,  
 

Fluoryzacja kl. I- III, 
 

Dzień bezpiecznego Internetu, 

Karta rowerowa, pierwsza pomoc 

przedmedyczna, Bezpieczeństwo  

w ruchu drogowym , bezpieczne 

ferie i wakacje- pogadanki. 

Objęcie uczniów bezpłatnym 

dożywianiem wg potrzeb GOPS             

i na wniosek dyrektora szkoły. 
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W 

Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań 

uczniów 

 

Przeprowadzanie w klasach 

diagnoz i ankiet wstępnych, 

obserwacje podczas bieżącej 

pracy. 

Organizacja zajęć rozwijających i 

wspomagających. 

Nauczyciele, 

wychowawcy , pedagog 
 

Cały rok. szkolny  
 

P 

Podniesienie kompetencji 

nauczycieli i rodziców w zakresie 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach wychowawczych, 

współpraca z PPP w Radomsku. 

Szkolenie na temat 

przeciwdziałania agresji                     

i przemocy w szkole o raz 

profilaktyki uzależnień.   

Specjaliści z instytucji 

współpracujących ze szkołą, 

pedagog 
 

Cały rok szkolny/ wg 

potrzeb 
 

W 

Kształtowanie umiejętności 

wyrażania uczuć. 

Zajęcia na godzinach 

wychowawczych, gry i zabawy 

sytuacyjne , integracyjne.  

Wychowawca, pedagog, 

psycholog 
Wg  planów 

wychowawczych 
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W 

Adaptacja w środowisku 

szkolnym klas pierwszych. 

Udzielenie uczniom kl. I wsparcia 

psychicznego i wskazówek 

ułatwiających adaptację. 

Pasowanie na czytelnika, 

Ślubowanie klas I. 

Wychowawca, bibliotekarz 

 

Pierwsze półrocze 
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W 

Rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów 

 

Przygotowanie propozycji zajęć w 

oddziałach zespołów klasowych, 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, 

konkursów, wyjścia do muzeum, 

teatru, na wystawy, udział w życiu 

kulturalnym wsi.  

Wycieczki finansowane przez 

MEN  

Nauczyciele, wychowawcy, 

Dyrektor 

 

 

Harmonogram zajęć 

pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej 

prowadzonych przez 

konkretne osoby 

 

Harmonogram 

wycieczek 

W 

Rozwijanie kompetencji 

matematycznych , kreatywności, 

przedsiębiorczości, kompetencji 

cyfrowych.  

 

Przygotowanie programów 

artystycznych na uroczystości 

szkolne,  

 

Nauczyciele przedmiotów, 

wychowawcy, Opiekun SU 

 

Zgodnie                       

z kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

określających 

terminy 

konkretnych 

przedsięwzięć                

i osoby 

odpowiedzialne za 

ich przygotowanie 

Prezentowanie talentów na forum 

szkoły i środowiska lokalnego. 

Utworzenie fanpage  Szkoły na 

FB, Padlet Samorządu 

Uczniowskiego 

Szkolenie rady pedagogicznej z 

zakresu aktywnych metod pracy, 

profilaktyki uzależnień.  

 

Dyrektor, pedagog, 

psycholog 

Zgodnie z terminami 

obserwacji lekcji 

ustalonym w planie 

nadzoru 

pedagogicznego Szkolenie dla rodziców z zakresu 

profilaktyki uzależnień.  
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Przeprowadzenie przez 

nauczycieli  zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem aktywizujących 

metod pracy, i wykorzystanie 

technologii informacyjno – 

komunikacyjnych. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
IN

T
E

L
E

K
T

U
A

L
N

A
  
  
  
  
  
  

P
S

Y
C

H
IC

Z
N

A
 

W 

Kształtowanie postawy twórczej 

Konkursy artystyczne – 

plastyczne, muzyczne, 

recytatorskie. 

Wychowawcy, organizatorzy  

 

Cały rok szkolny 

W 

Kształcenie samodzielnego 

formułowania i wyrażania sądów 

Warsztaty w klasach 

debata na temat wartości i zasad 

wolontariatu 

Lekcje wychowawcze poświęcone 

umiejętności kulturalnego 

wyrażania swoich poglądów. 

Wychowawcy, Szkolne Koło 

Wolontariatu 

 

Pierwsze półrocze  

 

W 

Podnoszenie efektów kształcenia 

poprzez uświadamianie wagi 

edukacji. 

 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone 

tej tematyce, szkolne konkursy z 

nagrodami na najwyższą średnią, 

wzorowe zachowanie  i najwyższą 

frekwencję, stypendium Rady 

Rodziców. 

 

Przewodniczący oddziałów 

klas, wychowawcy, RR 

 

Zajęcia zgodnie z 

harmonogramem 

opracowanym w 

zespołach 

nauczycieli 

oddziałów klas. 

Opracowanie 

regulaminu 

konkursu 

Ogłoszenie wyników 

konkursu  

Ogłoszenie 

kandydata do 

stypendium RR 

 

W 

Uświadomienie wagi wyników 

egzaminów zewnętrznych. 
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W 

Orientacja zawodowa 

Realizacja treści programowych 

zawartych w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Doradztwa Zawodowego. 

Doradca zawodowy, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele przedmiotów. 

Cały rok szkolny.  

 

 W 

Kształtowanie szacunku do ludzi, 

wrażliwości na potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności jednostki 

oparte na poszanowaniu osoby 

ludzkiej 

Działalność Samorządu 

Uczniowskiego:   

 

Opiekun Szkolnego Klubu 

Wolontariatu   i Samorządu 

Uczniowskiego, Pedagog 

szkolny 

 

Cały rok szkolny 

 

   
  
  
  
  
  
  
  

A
K

S
J
O

L
O

G
IC

Z
N

A
  
  
(D

U
C

H
O

W
A

) 

Wolontariat szkolny- 

Szkolny Klub Wolontariatu  

Opiekunowie Szkolnego 

Klubu Wolontariatu   i 

Samorządu Uczniowskiego,  

Cały rok szkolny 

 
Opracowanie Planu Szkolnego 

Klubu Wolontariatu  i Samorządu 

Uczniowskiego,  

 

W 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa narodowego i 

kształtowanie świadomości 

narodowej. Wskazywanie 

autorytetów                          i 

wzorców moralnych 

Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na temat 

patriotyzmu. 

 

Obchody uroczystości: Dzień 

Edukacji Narodowej, Święto 

Patrona Szkoły, 11 listopada, 

Święta majowe, Rocznica Bitwy                

w Ewinie, Rocznica Pacyfikacji 

Wsi Kajetanowice, Święta Bożego 

Narodzenia, Święta Wielkanocne, 

Współpraca z muzeum im. J. 

Piłsudskiego w Sulejówku.  

Wieczornica, Szkoła Wierna 

Dziedzictwu. 

 

Nauczyciele wskazani jako 

odpowiedzialni za 

poszczególne działania 

 

Zgodnie z 

kalendarzem 

uroczystości                   

i personalną 

odpowiedzialnością 

za konkretne 

działanie 
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W 

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą regionu 

Wycieczki, tematyczne lekcje 

wychowawcze. 

 

Wychowawcy , nauczyciele 

przedmiotów 

 

Harmonigram 

wycieczek 

planowanych przez 

wychowawców                  

i nauczycieli 

 

W 

Poznanie dorobku kulturalnego 

Europy, świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i szacunku dla 

innych narodów, kultur, religii 

 

 

Lekcje wychowawcze poświęcone 

tej tematyce, wycieczki. 

 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog 

 

 

Zgodnie z planem 

wychowawczym 

 

P 

Uczenie właściwego pojęcia 

tolerancji, odwagi w reagowaniu 

na niesprawiedliwość, krzywdę 

drugiego człowieka, agresję 

Warsztaty organizowane przez 

pedagoga szkolnego, psychologa 

lekcje wychowawcze poświęcone 

tej tematyce. 

Pedagog szkolny, psycholog, 

wychowawcy klas, 

przewodniczący zespołu 

wychowawczego  

Zgodnie z 

harmonogramem 

opracowanym przez 

pedagoga/psychologa   

wg. potrzeb 

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

W 

Kształtowanie przekonania o 

społecznym wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także                              

o społecznym aspekcie bycia 

uczniem szkoły 

 

Omówienie zasad Statutu Szkoły i 

regulaminów szkolnych, 

Wewnątrzszkolny System 

Oceniania, Wewnątrzszkolne 

Zasady Oceniania Zachowania,  

Procedury związane z COVID – 

19 

Prawa i obowiązki ucznia, Prawa 

Dziecka 

Lekcje wychowawcze poświęcone 

tej tematyce. 

 

 

 

Wychowawcy, Pedagog  

 

Wrzesień 

 



Publiczna Szkoła Podstawowa w Gidlach 

 

32 
 

W 

Uczenie działania zespołowego, 

tworzenia klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania innych i 

rozumienia ich poglądów. 

 

Warsztaty z zakresu komunikacji 

społecznej, pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród innych, 

analizy sytuacji problemowych i 

możliwości ich konstruktywnego 

rozwiązywania. 

Realizacja Eksperymentu 

Pedagogicznego – Edukacja 

emocjonalna – „Czuję i 

doświadczam” w kl. II i III 

 

Pedagog szkolny, psycholog 

 

Zgodnie                                 

z harmonogramem 

zajęć. 

 

W 

Uczenie zasad samorządności i 

demokracji 

 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, bieżąca 

kontrola ich działalności, 

 wybory opiekuna samorządu 

uczniowskiego. 

Wybory na Rzecznika Praw 

Ucznia 

Opiekunowie  Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

 

 

 

Pedagog 

Zgodnie z planem 

pracy Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

 

 

Wrzesień 
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W 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego 

 

Udział w lokalnych akcjach 

charytatywnych na rzecz zwierząt, 

wycieczki krajoznawcze,  

 

Wychowawca, nauczyciel 

przyrody, biologii, geografii 

opiekun SU 

 

Wrzesień/ cały rok 

szkolny 

 

W 

Systematyczne monitorowanie 

frekwencji uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

 

Analiza frekwencji uczniów 

Systematyczne informowanie 

rodziców o absencji uczniów, 

wywiadówki, ,indywidualne 

spotkania z rodzicami, dziennik 

elektroniczny 

 

 

 

Dyrektor, pedagog, 

wychowawca 

 

Cały rok szkolny 
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W 

Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie kontroli 

obowiązku szkolnego 

Kontrakty wychowawcze, 

współpraca z asystentem rodziny, 

kuratorami Sądu Rodzinnego w 

Radomsku. 
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W 

Nauka nabywania świadomości 

własnych słabych i mocnych 

stron, kształtowanie 

samoakceptacji, budowanie 

poczucia własnej wartości 

 

 

Zajęcia integracyjne w klasach , 

lekcje wychowawcze poświęcone 

tej tematyce  

Prelekcje na temat: - Praw 

Dziecka, Prawa Ucznia . 

Realizacja Plastycznych 

Warsztatów Profilaktyczno – 

twórczych – „Sztuka w zamian…” 

 

Pedagog szkolny, psycholog, 

wychowawcy,  

 

 

 

Nauczyciel plastyki we 

współudziale z psychologiem 

i psychologiem szkolnym 

 

Zgodnie                        

z ustalonymi 

terminami dla 

poszczególnych klas 

 

P 

Pomoc w pokonywaniu trudności 

w nauce 

 

Objęcie uczniów pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną. 

Organizowanie zajęć 

wyrównawczych  dla uczniów 

mających trudności w nauce. 

Zajęć wpomagających – 

matematyka, j. polski i j. angielski 

Zajęcia świetlicowe. Zajęcia na 

godz. wychowawczych. 

Zorganizowanie zajęć 

wyrównawczych z jęz. polskiego. 

Zorganizowanie zajęć  - Techniki 

uczenia się  

Konsultacje psychologiczno – 

pedagogiczne dla uczniów. 

Pomoc koleżeńska. 

 

 

Pedagog szkolny, nauczyciele 

przedmiotów, specjaliści 

 

Cały rok szkolny 
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W 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów bez 

użycia siły 

 

Zajęcia integracyjne w klasach, 

lekcje wychowawcze . 

Pedagogizacja rodziców na temat 

przeciwdziałania agresji i 

przemocy. 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

Zgodnie                    z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych klas 

 

W 

Podjęcie problemu profilaktyki 

uzależnień. 

 

Udział uczniów w spotkaniach 

profilaktycznych przy współpracy 

z Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych w Gidlach. 

Pedagogizacja rodziców na temat 

profilaktyki uzależnień. 

Realizacja Plastycznych 

Warsztatów Profilaktyczno – 

twórczych – „Sztuka w zamian…” 

 

Pedagog 

 

Zgodnie                            

z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych klas 

 

W 

Systematyczne uwrażliwianie 

uczniów na sytuacje stwarzające 

zagrożenia. 

 

Pogadanki na godzinach 

wychowawczych. 

 

Pedagog/ koordynator ds. 

bezpieczeństwa/ 

dyrektor/nauczyciel edukacji 

dla bezpieczeństwa 

 

Cały rok szkolny 

 

Zapoznanie z regulaminami klaso-

pracowni,  szkolenie uczniów w 

zakresie przepisów BHP, Karta 

rowerowa, Pierwsza pomoc 

przedmedyczna.  

 

Szkolenie uczniów w zakresie 

zachowania się w sytuacjach 

zagrożenia pożarowego – 

ewakuacje próbne szkoły.  
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Wystąpić do Dyrektora, RR z 

wnioskiem o monitoring w szkole i 

na zewnątrz. 

 

 P 

Pedagogizacja rodziców 

dotycząca bezpieczeństwa 

 

Przypomnienie rodzicom procedur 

bezpieczeństwa w szkole. 

Rozmowy indywidualne z 

pedagogiem szkolnym, prelekcje 

na zebraniach z rodzicami 

 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

Raz w roku na 

zebraniu ogólnym                

i wg potrzeb 

W 

Spotkanie informacyjne dla 

rodziców 

Poinformowanie rodziców o 

działaniach wychowawczo – 

profilaktycznych szkoły. 

 

Wychowawcy klas Raz w roku na 

spotkaniach 

klasowych 
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W 

Spotkania profilaktyczne dla 

uczniów  

 

Prelekcje na temat szkodliwości 

palenia e - papierosów, 

spożywania alkoholu, zażywania 

narkotyków                i innych 

substancji zagrażających zdrowiu, 

uzależnień. 

Prelekcje na temat 

przeciwdziałania agresji i 

przemocy. 

Prelekcje na temat 

samookaleczania i radzenia sobie 

ze stresem. 

 

 

Wychowawcy, pedagog 

szkolny/ psycholog, 

organizacje: Szkolne Koło 

Wolontariatu, Samorząd 

Uczniowski. 

 

Wg. potrzeb kl. IV - 

VIII 

 

Udział programie  - 

Dzień Bezpiecznego Internetu. 

 

P 

Włączenie w szerszym zakresie 

organizacji szkolnych. 

 

Opracowanie i wdrożenie 

kampanii antynikotynowej                          

Opiekunowie organizacji 

szkolnych, pedagog 

 

Szkolne Koło 

Wolontariatu,  

Caritas, Samorząd 
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W 

Zwiększenie zaangażowania 

rodziców w działania 

proponowane przez nauczycieli i 

wychowawców 

 

i antyalkoholowej.  

 

Konkursy o tematyce 

profilaktycznej przy współpracy 

ze szkołami naszej Gminy Gidle, 

Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych.  

 

Zachęcenie rodziców do większego 

ich zaangażowania  poprzez 

współpracę z RR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor/ wychowawcy/ 

nauczyciele 

 

 

Uczniowski 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

W 

Popularyzowanie sposobów 

pozytywnego spędzania wolnego 

czasu. 

 

Przedstawienie ofert szkolnych                 

i środowiskowych: Gminny 

Ośrodek Kultury – Zaj. wokalne, 

plastyczne, Orkiestra. 

 

Dyrektor 

 

Cały rok szkolny 

 

W 

Zwracanie szczególną uwagę  na 

uczniów mających trudności 

adaptacyjne po nauczaniu 

zdalnym 

 

Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach, pedagogizacja 

rodziców na temat komunikacji z 

dzieckiem.  

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

Cały rok szkolny 

P 

Zapoznanie z zagrożeniami 

płynącymi w dzisiejszym świecie i 

rolą profilaktyki oraz zapoznanie 

z wynikami diagnozy 

przeprowadzonej w naszym 

środowisku szkolnym. 

 

Szkolenie  Rady Pedagogicznej  

i pracowników szkoły. 

 

 

 

 

Pedagog 

 

Wrzesień 
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 P 

Praca zespołu ds. profilaktyki                    

w szkole. 

 

Organizacja teatrzyków 

profilaktycznych, warsztatów 

profilaktycznych. 

Zespół ds. profilaktyki, 

pedagog, psycholog 

Cały rok szkolny 

 

P 

Aktualizacja biblioteczki na temat 

profilaktyki w szkole. 

Zakupienie książek i czasopism – 

Głos Pedagogiczny. 

Biblioteczka pedagoga. 

Procedury szkolne. 

 

Pedagog, dyrektor/ 

psycholog 

 

Cały rok szkolny, wg 

potrzeb 

 

 

Oznaczenia w tekście  

W – wychowanie 

P – profilaktyka 

 Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia 

skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 całoroczny monitoring realizacji, 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, badań z wykorzystaniem różnorodnych narzędzi badawczych, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców                            

i nauczycieli, pracowników niepedagogicznych 
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 wywiady, rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespole wychowawczym i oddziałach klasowych  nauczycieli. 

Monitoring programu przeprowadzony będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

powołanego przez dyrektora.  Ewaluacja programu będzie przeprowadzona po trzech latach realizacji.  Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu 

ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników i rekomendacji. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie 

zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 
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poz. 1249)  
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9. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 487) 

10. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 

r. poz. 957) 
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11. 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 

2015 r. poz. 1249) 

12. Na podstawie materiałów ze szkolenia Metis „Jak napisać program wychowawczo- profilaktyczny…”. 

13. Strona www.portaloswiatowy 

  

http://www.portaloswiatowy/

