
Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
Zdrowy tryb życia. Budowanie świadomości i przynależność i narodowej. Zał. 2 

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny 
 

Szkoły Podstawowej  

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie 

2018/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
Zdrowy tryb życia. Budowanie świadomości i przynależność i narodowej. Zał. 2 

 

2 
 

Aneks do programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie na rok 

szkolny 2018/2019 

Priorytety do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej  

im. gen. Dezyderego Chłapowskiego w Bodzyniewie 

W wyniku przeprowadzonej ewaluacji, oraz przeprowadzonej w czerwcu 2017r która dotyczyła:-  Diagnozy zagrożeń w zakresie stosowania 

środków psychoaktywnych. 

Wybrano następujące priorytety na rok szkolny 2018/2019: 

 
1. Zdrowy tryb życia  

 

W szkole systematycznie realizowane są treści dotyczące zdrowego trybu życia, podejmowane są różnorodne działania np. Dzień Sportu, 

dodatkowe zajęcia sportowe; spotkania z dietetykiem, dni zdrowia. Pomimo licznych działań obserwuje się, że nawyki żywieniowe naszych 

uczniów znacząco odbiegają od zasad zdrowego stylu życia. W związku z tym nadal należy wzmacniać i rozwijać postawy mające na celu 

upowszechnianie zdrowego stylu życia.  

 

2. Budowanie świadomości i przynależności narodowej  

 

W naszej szkole od kilkunastu lat realizowany jest projekt „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”. W ramach tego przedsięwzięcia 

podejmowane są różnorodne działania, których celem jest rozwijanie w uczniach postaw patriotycznej i obywatelskiej. Podejmowane działania 

przyczyniają się do poszerzania wiedzy dzieci na temat historii swojego narodu oraz szacunku do symboli narodowych. W roku 2018 przypadają 

obchody dwóch rocznic: 

- 100 rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości, 

- 100 rocznica wybuchu Powstania wielkopolskiego.  

W związku z tym na rok szkolny 2018/2019 - jako jeden z głównych priorytetów - wyznaczono: Budowanie  świadomości i przynależności 

narodowej. 
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Działanie to wpisuje się również w politykę oświatową państwa. MEN określiło podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa, 

które będą obowiązywać w roku szkolnym 2018/2019.100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów, to jeden z kierunków wskazanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.  

 

 

Przepisy prawne 
 

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

Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 

1997 nr 78 poz. 483); 

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

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

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

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

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 r. poz. 356); 

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

placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 

mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2014r. poz. 263); 

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

publicznych (Dz.U. 1992 r. nr 36 poz. 155 z późń. zm); 

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

historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci 

pracowników migrujących (Dz.U. 2017 r. poz. 1042); 

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

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573). 
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Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 

Wprowadzenie 

 

Budowanie świadomości przynależności narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych służy nabywaniu identyfikacji z narodem i kulturą, które z kolei 

przygotowują do życia w danym społeczeństwie. Wykształcanie w młodych ludziach odpowiedniej, patriotycznej postawy wymaga czasu i konsekwentnych, 

ciągłych starań. Z tego powodu działalność dydaktyczno-wychowawcza jest niezbędna w codziennym życiu młodego człowieka a równocześnie jest 

obowiązkiem spoczywającym na barkach nauczycieli, bez względu na ich wiarę czy preferencje polityczne. O tym, że powinnością pedagogów szkolnych jest 

przekazywanie i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci i młodzieży szkolnej, mówi również Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 

2017 poz. 59, 949):  

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,  

a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich  

i Politycznych oraz Konwencji o Prawach Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne 

zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 

dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 

do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności”.  

 

W tym miejsku stosowne jest również odwołać się do najważniejszego prawnego aktu obowiązującego w Polsce, Konstytucji Rzeczypospolitej. Już  

w preambule ustawy zasadniczej czytamy: 

„my Naród Polski – wszyscy obywatele Rzeczypospolitej, zarówno wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i nie 

podzielający tej wiary, a te uniwersalne wartości wywodzący z innych źródeł, równi w prawach i w powinnościach wobec dobra wspólnego – Polski, wdzięczni 

naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu  

i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji Pierwszej i Drugiej Rzeczypospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom 

wszystko, co cenne z ponadtysiącletniego dorobku…” 
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Patriotyzm objawia się w przywiązaniu i okazywaniu szacunku do swojej ojczyzny, ziemi pochodzenia, rodzinnych stron, języka, swoich przodków, znajomych 

obyczajów, kultury narodowej oraz ludzi i wartości, które sobą reprezentują. Patriotyzm przejawia się również w solidarności z własnym narodem i lokalną 

społecznością. W celu kształtowania prawidłowego i skutecznego wychowania patriotycznego ważne jest, aby pamiętać o jego wielopoziomowości  

i wszechstronności. Jedynie mając to na uwadze można doprowadzić do harmonijnego rozwoju swojego podopiecznego.  

Kształtowanie postawy patriotycznej w młodych ludziach jest obowiązkiem spoczywającym na ich opiekunach, zarówno tych prawnych, faktycznych jak  

i tych, którzy spędzają z uczniami czas tj. wychowawcy i nauczyciele szkolni. To właśnie na pracownikach szkoły spoczywa bardzo duża odpowiedzialność. To 

oni bowiem każdego roku starają się kształtować umysły młodych ludzi, kolejnych roczników, które wypełniają korytarze ich szkoły.  

Kształtowanie patriotyzmu jest zadaniem, które należy podjąć już od najmłodszych lat życia dziecka. Młody człowiek z początku nie będzie w stanie pojąć 

terminów, z którymi się spotka, nie powinno to nas jednak zniechęcać. Z czasem zdolności abstrakcyjnego myślenia dziecka zwiększą się i zacznie ono 

pojmować coraz bardziej skomplikowane formy przekazu.  

Ciągły rozwój zdolności poznawczych dziecka implikuje konieczność pamiętania o tym, aby przekazywana mu wiedza była dostosowana do jego aktualnych 

zdolności intelektualnych i emocjonalnych. Sposoby jakie wybierze nauczyciel, aby uczyć swoich podopiecznych, ograniczone powinny być jedynie jego 

pomysłowością  

i zaangażowaniem w pracę. Już w grupie najmłodszych dzieci warto kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się powinien prawdziwy patriotyzm. 

Sposobów na osiągnięcie tego jest bardzo wiele. Problematykę patriotyczną przybliżą młodemu człowiekowi wizualne symbole i znaki. Prowadząc takie 

zajęcia należy pamiętać o odpowiedniej postawie samego nauczyciela, o okazywaniu należnego szacunku oraz emocji do symboli narodowych. Już samo 

takie zachowanie jest wskazówką jak powinien zachowywać się uczeń w kontaktach z prezentowanymi symbolami. W celu utrwalenia takiego sposobu 

odczuwania warto wykorzystać dziecięcą ciekawość oraz stałą gotowość do poznawania i przeżywania. Zajęcia mogą mieć charakter muzyczny, formę 

plastyczną, czy teatralną. Ważne jest aby w wykonywanie angażować jak największą ilość zmysłów. Tylko takie działania mogą przynieść zamierzony efekt. 

Prowadzone działania mają na celu przygotowanie młodych ludzi do pomyślnego i płynnego wejście w dorosłe życie. Oznacza to, że szkoła przygotowuje do 

pełnienia szeregu ról społecznych z jakimi mogą spotkać się uczniowie. Poprzez wszechstronne rozwijanie ich zdolności oraz zapewnienie troski o ich 

postawę moralną i obywatelską rozumieć należy: kształceniu w uczniach krytycznego myślenia, ukierunkowanego na poszukiwanie prawdy, piękna i dobra w 

otaczającym świecie. Nauczyciele starają się również pogłębić w swoich podopiecznych ciekawość poznawczą i chęć do ustalania  

i sięgania po coraz bardziej ambitniejsze cele. Szkoła stara się nauczać tych wszystkich zasad zgodnie normami i wartościami istotnymi i krzewionymi  

w Polsce. 
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Krzewienie i rozwijanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności narodowej jest nieodłącznym zadaniem stawianym przed szkołami. Poniższy 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny kształtuje i utrwala zachowania i postawy o charakterze patriotycznym u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym.  

 

 

 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
Zdrowy tryb życia. Budowanie świadomości i przynależność i narodowej. Zał. 2 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  
 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu: 

 kształtowanie świadomości obywatelskiej, 

 kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 

 rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, 

 pielęgnowanie postaw patriotycznych, 

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

 dbałość o używanie poprawnej polszczyzny, 

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

narodowych, 

 pielęgnowanie tradycji narodowych, 

 uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, 

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

 

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

względu na jego prywatne przekonania polityczne czy wiarę. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin 

oraz 
częstotliwość 

Odbiorca 

1. Kształtowanie osobowości 

ucznia. 

- godziny wychowawcze, 

- „spotkania w kulturą”, 

- szkolne rekolekcje.  

 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 podczas godzin wychowawczych przygotowanie uczniów do rozpoznawania wartości moralnych: 

(literatura: Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska „Z dzieckiem w świat wartości.”): szacunek; 

uczciwość; odpowiedzialność; odwaga; samodyscyplina (umiar i rozwijanie własnego potencjału); 

pokojowość; sprawiedliwość; szczęście; przyjaźń i miłość; solidarność; piękno; mądrość.  

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

technicznych, polonistycznych na świeżym powietrzu. Zajęcia plastyczne: próba odtworzenia 

otaczającego uczniów krajobrazu, nakłanianie uczniów do własnej twórczości, uwalniania swojej 

ekspresji; przeprowadzenie konkursu plastycznego dla uczniów I i II etapu edukacyjnego „Polska 

złota jesień w mojej okolicy” (październik –listopad 2018 r.)  

 przygotowanie konkursu recytatorskiego dla klas I i II etapu edukacyjnego „Wartości w poezji 

polskiej” -luty 2019 r. 

 szkolne rekolekcje (uwzględnienie w planie rekolekcji tematyki wartości).  
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1. Uświadamianie istoty 

przynależności do narodu. 

-spotkania „Szkoła 

wielopokoleniowa" 

- projekt „Patriotyzm wczoraj, dziś 

i jutro”  

- konkursy,  

- godzina wychowawcza, 

  Uczniowie  

Przykłady: 

  „Polska biało-czerwona” – w ramach spotkania „Szkoła wielopokoleniowa” uczniowie wraz  

z rodzicami, dziadkami, przygotowują kokardy narodowe; prelekcja na temat symboli narodowych.  

 obchody „Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego” - 21 luty 2019 r. (konkurs ortograficzny 

dla klas 2- 3; 4 - 5 i 6- 8) 

  realizacja w szkole projektu „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro” – apele, „krótkie lekcje historii” dla 

społeczności szkolnej i lokalnej, upamiętniające wydarzenia z historii narodu oraz uroczystości  

ludzi będących wzorami do naśladowania: 1 września 2018 r.; 11 listopada 1918; Powstanie 

Wielkopolskie; Święto flagi; Święto Konstytucji 3 Maja. 

 podczas godziny wychowawczej prowadzenie debat na tematy: 

o kim jest współczesny patriota i jak zmienił się obraz postrzegania patriotyzmu na 

przestrzeni lat?, 

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

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

o miejsce Polski w Europie i Unii Europejskiej, 

o uczniowie poznają pieśni i piosenki patriotyczne.  

1. Budowanie więzi kulturowo-

etnicznej. 

2. Promowanie społeczności 

lokalnej. 

-spotkania „Szkoła 

wielopokoleniowa" 

- projekt „Patriotyzm wczoraj, dziś 

i jutro”  

- uroczystości szkolne  

- konkursy  

- emisja filmów  

  Uczniowie  
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Przykłady: 

 obchodzenie w szkole uroczystości tj.:  

o Dzień Jana Pawła II (16 październik) 

o wieczór andrzejkowy,  

o rocznica rozstrzelania Synów Ziemi Śremskiej (20 października 1939)  

o Dzień Patrona Szkoły,  

o Dzień Edukacji Narodowej,  

o Mikołajki,  

o Wigilia szkolna, 

o Pierwszy Dzień wiosny, 

 Udział szkoły w konkursie „TYDZIEŃ OBCHODÓW 100. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA 

WIELKOPOLSKIEGO W SZKOŁACH”. DOŚWIADCZENIA I PLANY – organizowanym przez 

Ośrodek Doskonalenia w Poznaniu (wrzesień 2018 r.)  

 Powiatowy konkurs historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie” – organizator szkoła w 

Bodzyniewie  

 zachęcanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w konkursach lokalnych, wojewódzkich i 

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

krasomówczych i recytatorskich; 

 emisja polskich filmów historycznych (przeznaczone dla uczniów SP) tj.: 

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

o „Akcja pod Arsenałem” w reżyserii Jana Łomnickiego z 1977, 

o „Virtuti” w reżyserii Jacka Butrymowicza z 1989, uczniowie dokonują analizy odnosząc 

się do ówczesnych stosunków politycznych, obyczajowych i ekonomicznych. 

o „Tajemnica Westerplatte” w reżyserii Pawła Chochlewy z 2013, uczniowie dokonują 

analizy konfliktu postaw pomiędzy majorem Sucharskim a jego podwładnych 

kapitanem Dąbrowskim. 

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



Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
Zdrowy tryb życia. Budowanie świadomości i przynależność i narodowej. Zał. 2 

 

 

prezentowane są podczas akademii; 

 poznanie charakteru i znaczenia działalności Polskiego Towarzystwa Turystyczno-

Krajoznawczego (PTTK). Nauczyciele zachęcają uczniów do założenia książeczek PTTK oraz 

czynnego podróżowania po polskich szlakach turystycznych; 

1. Poznawanie historii lokalnej 

społeczności. 

- wycieczki po muzeach, 

- wycieczki do miejsc związanych 

 z postaciami, które zapisały się w 

historii narodu  

 - poznawanie legend swojego 

regionu 

  Uczniowie  

 

Przykłady: 

 promowanie przez nauczycieli aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz 

społeczności lokalnej, przygotowujących do życia w niej. Podziękowania dla takich uczniów na 

forum szkoły;  

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

działających na terenie szkoły tj. wolontariat, koła zainteresowań. 

 wycieczki do miejsc związanych z postaciami, które zapisały się w historii narodu (Turew, Śrem, 

Manieczki);  

 angażowanie uczniów w obchody rocznic i świąt organizowane w Śremie (1 września 1939;  

20 października 1939; 11 listopada 1918),  
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1. Nawiązanie stałej współpracy  

z rodzicami/ opiekunami 

uczniów. 

 

- spotkania z rodzicami / 

opiekunami uczniów, 

- nawiązanie współpracy  

z instytucjami, organizacjami 

zewnętrznymi. 

 

  Nauczyciele 

i wychowawcy 

 

Przykłady: 

 nawiązanie ścisłej współpracy z lokalnymi ośrodkami kultury; 

 informowanie opiekunów o najlepszych sposobach przekazywania uczniom wiedzy na temat 

swojej kultury, historii oraz metodach na pielęgnowanie wyznawanych przez nich wartości 

(literatura: Irena Koźmińska, Elżbieta Olszewska „Z dzieckiem w świat wartości.”) 

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

przestrzeganie ustalonych wspólnie reguł postępowania oraz panujących w danej społeczności 

wartości i norm zachowania. konieczne jest również uzmysłowienie słuchaczom istotności 

konsekwentnego reagowania w sytuacji nieprzestrzegania przez młodych ludzi zasad; 

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

wychowawcom konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania samodzielnie ustalonych zasad przez 

ich twórców – najczęściej rodziców / nauczycieli. Konieczne jest uświadomienie opiekunom, że 

wyznaczone zasady powinny obowiązywać każdą ze stron, należy być w tym konsekwentnym. 

Opiekunowie dzieci i młodzieży powinni stanowić dla nich autorytet, wzór w postępowania.  
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1. Angażowanie rodziców / 

opiekunów dzieci i młodzieży 

szkolnej w pracę na rzecz 

szkoły. 

2. Pedagogizacja dorosłych na 

temat konieczności 

kształtowania prawidłowych 

postaw w młodych ludziach. 

- kontakt z nauczycielami, 

wychowawcami klas, 

- spotkania z psychologiem / 

pedagogiem szkolnym. 

 

  Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

 

Przykłady: 

 

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

celu rozwój postaw patriotycznych związanych z tożsamością kultury narodowej oraz rozbudzaniem 

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

 zachęcenie rodziców / opiekunów uczniów do czynnego udziału w życiu szkoły, uczestnictwie  

w uroczystościach patriotycznych i szkolnych oraz wyjściach kulturalnych – nauczyciele informują 

dorosłych o planowanych wydarzeniach podczas spotkania z rodzicami, za pośrednictwem strony 

internetowej szkoły, wysyłając im maila z informacją bądź za pośrednictwem kontaktu 

telefonicznego / bezpośredniego. Na początku roku szkolnego i semestru wychowawcy 

podsumowują pracę w poprzednim okresie oraz zapoznają dorosłych z planowanymi 

aktywnościami dodatkowymi dla uczniów. Nauczyciele / wychowawcy zachęcają dorosłych do 

dzielenia się z nimi własnymi pomysłami na urozmaicenie zajęć fakultatywnych bądź 

obowiązkowych dla uczniów oraz umożliwiają im czynne angażowanie się w pracę szkoły (np. 

podczas wyjść poza teren placówki dorośli pełnią funkcję opiekunów dzieci);  

 psycholog / pedagog / specjalista w temacie prowadzi z rodzicami / opiekunami uczniów dyskusje 

na temat prawidłowych relacji i postaw krzewionych w rodzinie dziecka oraz udziału w 

uroczystościach patriotycznych, które wpływają na formowanie prawidłowej świadomości 

przynależności narodowej; 

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

szkolnych (o charakterze patriotycznym czy świątecznym); 

 pedagog szkolny edukuje dorosłych dlaczego ważne jest, aby cała rodzina uczestniczyła w 
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wydarzeniach krajowych i patriotycznych oraz pielęgnowała tradycje i dobre obyczaje podczas 

świąt (np. rozwijanie wiedzy historycznej i kulturowej uczniów, wzmacnianie więzi rodzinnej oraz 

budowanie przynależności narodowej i lokalnej młodych ludzi). 

 

 

Zdrowy tryb życia  

Zdrowy tryb życia 
 

Przepisy prawne 

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

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

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

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

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356); 

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

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

6. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 r. poz. 1916); 

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

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

9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 

10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 sierpnia 2009 r. w sprawie organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą (Dz.U. 

2009 r. nr 139 poz. 1133); 

11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (Dz.U. 2009 r. nr 137 poz. 1126); 
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12. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 20013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin 

w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020 (Dz.U. 2015 r.  poz. 821). 

 

 

Stan prawny z dnia 1.09.2017 r. 

 

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

Art. 5.  

1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, 
postawę moralną i obywatelską,  
z poszanowaniem godności osobistej ucznia.  
 

 

Art. 28 

3. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury fizycznej określi, w drodze rozporządzenia, 

dopuszczalne formy realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego, mając w szczególności na względzie potrzeby zdrowotne uczniów, specyfikę ich 

zainteresowań sportowych, warunki realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz tradycje sportowe danego środowiska lub szkoły.  

 

Art. 68. 1. Dyrektor szkoły lub placówki w szczególności:  

1) kieruje działalnością szkoły lub placówki oraz reprezentuje ją na zewnątrz; 

2) sprawuje nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem art. 62 ust. 2; 

3) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; 
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Art. 98.  

1. Statut szkoły zawiera w szczególności:  

cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz sposób ich wykonywania, w tym w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

organizowania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi, umożliwiania uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i 

religijnej, z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz zasad promocji i ochrony zdrowia; 

 

Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 poz. 1916): 

Art. 2.  

Zadania z zakresu zdrowia publicznego obejmują:  

1) monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdrowia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;  

2) edukację zdrowotną dostosowaną do potrzeb różnych grup społeczeństwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;  

3) promocję zdrowia; 

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

Art. 1.  

1. Ochronę zdrowia psychicznego zapewniają organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane.  

2. W działaniach z zakresu ochrony zdrowia psychicznego mogą uczestniczyć stowarzyszenia i inne organizacje społeczne, fundacje, samorządy zawodowe, 

kościoły i inne związki wyznaniowe oraz grupy samopomocy pacjentów i ich rodzin, a także inne osoby fizyczne i prawne.  

 

Art. 2.  

1. Ochrona zdrowia psychicznego obejmuje realizację zadań dotyczących w szczególności:  

1) promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;  

2) zapewnienia osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy 
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niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;  

3) kształtowania wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także 

przeciwdziałania ich dyskryminacji.  

 

 

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

Rozdział. 1  

Art. 2.1  

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, a w szczególności: 

1. Tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do powstrzymywanie się od spożywania alkoholu, 

2. Działalność wychowawczą i informacyjną. 

Art. 41 

1. Prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu 

należy do zadań własnych gmin.  

W szczególności zadania te obejmują: 

1. zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu; 

2. udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w 

rodzinie; 

3. prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania 

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci 

uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych; 

Art. 5.  

Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania uwzględnia problem trzeźwości i abstynencji wśród celów wychowania oraz zapewnia w programach 

nauczania wiedzę o szkodliwości alkoholizmu dla jednostki oraz w życiu rodzinnym i społecznym. 
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Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957): 

Art. 3.  

Ochrona zdrowia przed następstwami używania tytoniu realizowana jest przez kształtowanie polityki zdrowotnej, ekonomicznej i społecznej, do której 

należy:  

1. ochrona prawa osób niepalących do życia w środowisku wolnym od dymu tytoniowego, pary z papierosów elektronicznych i substancji uwalnianych 

za pomocą nowatorskich wyrobów tytoniowych;  

2. promocja zdrowia przez propagowanie stylu życia wolnego od nałogu palenia papierosów, używania innych wyrobów tytoniowych oraz palenia 

papierosów elektronicznych;  

2a działalność wychowawcza i informacyjna;  

4. informowanie o szkodliwości palenia tytoniu na opakowaniach wyrobów tytoniowych.  
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Wprowadzenie 
 

Zdrowy tryb życia jest modnym oraz ciągle aktualnym tematem, który wymaga znacznego wsparcia wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Na zdrowy tryb życia składa się miedzy innymi: zdrowe odżywianie oraz aktywność fizyczna.  

Są one niezwykle ważną składową i warunkiem do uzyskania prawidłowego rozwoju fizycznego oraz intelektualnego człowieka. Przekładają się również na 

osiągane przez niego wyniki w nauce. 

Z tego powodu posiłki, które spożywa uczeń w domu i szkole powinny być odpowiednio przygotowane, aby zapewnić mu wystarczająco sił do nauki oraz 

zabawy. Należy pamiętać, że nie powinny również powodować nadmiernego pobudzenia dziecka (zawierać np. za dużej ilości cukrów), czy powodować 

otyłości. 

Drugą składową, o której pisaliśmy przed momentem, jest aktywność fizyczna. W profilaktyce oraz w leczeniu nadwagi i otyłości jest to bardzo istotny 

składnik życia człowieka. W przypadku uczniów szkoły podstawowej, gimnazjalnej oraz szkół ponadgimnazjalnych jego podstawę powinny stanowić zajęcia z 

wychowania fizycznego oraz zajęcia fakultatywne prowadzone przez szkołę. Szkoła poza samą aktywnością fizyczną kształtuje również postawy wobec niej. 

Poza dwoma głównymi składowymi w dokumencie został opisany również problem: depresji, chorób wenerycznych oraz chorób cywilizacyjnych. Są to 

zjawiska często bagatelizowane i odkładane na inny czas. Niestety wielu pedagogów i rodziców zakłada, że takie zdarzenia nie dotyczą ich podopiecznych 

ponieważ „to dobre dzieci”. Pamiętajmy jednak, że nikt tutaj nie kwestionuje ich wartości. Działania przez nas promowane mają charakter prewencyjny. 

Czyli jak sama nazwa wskazuje, ich zadaniem ich zmniejszenie ryzyka pojawianie się takich przykrych sytuacji w przyszłości. Mimo nawet pełnego zaufania 

wobec swojego podopiecznego żaden z opiekunów nie powinien mieć takiego samego zaufania wobec osób, które go otaczają – często są to przecież osoby 

przypadkowe, bądź dopiero co poznane
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Szkolna edukacja zdrowotna jest jednym z priorytetów działalności naszej szkoły. Wychodząc z założenia, że najbardziej efektywnym sposobem w zmienianiu 

niewłaściwych postaw są metody aktywizujące, z tego powodu większość proponowanych przez nas działań posiada właśnie taki charakter. 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Zdrowy tryb życia” ma na celu: 

1. pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia fizycznego  

i psychicznego; 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu, 

3. zmniejszenie występowania zaburzenia odżywiania, 

4. kształtowanie odpowiedniej aktywnej postawy i dbanie o zdrowie własne, swoich bliskich i innych ludzi;  

5. promowanie regularnego uprawiania sportu, 

6. uświadamianie istnienia chorób cywilizacyjnych, chorób wenerycznych, 

7. uświadamianie problemu depresji. 

 

Cele szczegółowe: 

Profilaktyka zdrowego żywienia oraz promowanie aktywności fizycznej na co dzień mają spowodować poniższe zmiany: 

1. wzrost świadomości na temat jedzenia i jego jakości, 

2. nabycie nawyków żywieniowych, 

3. wzrost bądź nabycie zdolności samodzielnego przygotowywania pokarmów, 

4. popularyzacja aktywności fizycznej wśród uczniów, 

5. wzrost wiedzy na temat chorób związanych ze złym odżywianiem, brakiem ruchu, czy utrzymywaniem niewłaściwej/ nieodpowiedniej higieny 

osobistej, 

6. nawiązanie lepszej współpracy z rodzicami/ opiekunami uczniów, 

7. polepszenie atmosfery w szkole, 

8. poprawa wyników nauczania i osiągnięć uczniów, 

9. zmniejszenie ilości absencji dzieci na zajęciach, których geneza była chorobowa, 

10. lepsza współpraca szkoły z otoczeniem lokalnym. 
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Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Diagnoza zjawiska oraz praca nad 

poprawą / ulepszeniem stanu 

obecnego. 

 

- obserwacja, 

- kontrola zachowania, 

- spotkania prowadzone przez 

specjalistów. 

 

  Cała społeczność szkolna  

 

Przykłady: 

 prowadzenie regularnej diagnostyki potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, która jest podstawą do 

określenia aktualnego zapotrzebowania oraz określa, jakie działania powinny być planowane w tym 

zakresie; 

 konsultacje z dietetykiem; 

 spotkania ze znanymi lokalnymi sportowcami – opowiadają o swoich sukcesach sportowych (swojej pracy 

fizycznej i żywieniowej); 

 wdrażanie działań ograniczających występowania zachowań ryzykownych – zapoznanie społeczności 

szkolnej z istniejącymi regulaminami i normami, uświadomienie, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte 

wobec osoby, która dopuszcza się łamania wyżej wymienionych regulaminów oraz konsekwentne 

stosowanie się do wyznaczonych zasad. 
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1. Propagowanie wśród uczniów 

zdrowego trybu życia. 

2. Uświadamianie uczniom jak ważne 

jest zdrowe odżywianie się. 

3. Nauka gotowania/ przyrządzanie 

posiłków. 

4. Świadomość znaczenia ruchu 

fizycznego w życiu każdego 

człowieka. 

5. Zwiększenie aktywności fizycznej  

i wyrobienie nowych nawyków. 

- zajęcia aktywizujące, 

- konkursy taneczne, wokalne, 

sportowe, 

- warsztaty, rajdy, 

- zajęcia plastyczne, 

- zajęcia sportowe, 

- dostępność nauczycieli, 

- dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

 

 

  Uczniowie  

 

Przykłady: 

 wprowadzenie zasady „wspólnego drugiego śniadania”; 

 dbanie o dofinansowanie obiadów dla uczniów z biedniejszych rodzin; 

 uczniowie  podczas godziny wychowawczej przygotowują samodzielnie smaczne sałatki dla siebie i swoich 

znajomych z klasy. Dzięki temu uczniowie nauczą się przygotowywać przynajmniej kilka potraw w ciągu 

roku szkolnego; 

 „savoir-vivre przy stole”, czyli zasady dobrego zachowania się podczas posiłku – zajęcia przygotowane przez 

starszych uczniów i prowadzone dla ich młodszych kolegów. Uczniowie tłumaczą im czym jest savoir-vivre, 

jakie są obowiązujące zasady zachowania się w towarzystwie i podczas posiłków; 

 „witaminowi eksperci” –klasa otrzymuje miano witaminowego eksperta, przedstawiciele klas biorą udział w 

losowaniu witaminki. Każda klasa przygotowuje opis danego związku, przedstawia w jakich produktach 

(przede wszystkim warzywach i owocach) można go odnaleźć, informuje dlaczego dana witamina jest 

ważna dla życia i zdrowia człowieka. Eksperci mają szerokie pole do popisu – mogą przygotować ulotki, 

plakaty, wywiady z dietetykiem, stoisko, przy którym inne dzieci będą mogły skosztować przygotowanych 

przez „ekspertów” posiłków.  

 zajęcia z języka obcego: nauczyciel prezentuje uczniom, krótki film o gotowaniu w języku obcym. Zadaniem 

uczniów jest zrelacjonowanie co działo się na filmie bądź odpowiedź na kilka przygotowanych przez 

nauczyciela pytań; 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny 
Zdrowy tryb życia. Budowanie świadomości i przynależność i narodowej. Zał. 2 

 

 

 uczniowie obliczają swój współczynnik BMI, przygotowują dokładną listę tego co standardowo spożywają 

podczas tygodnia (opis spożywanych produktów, sposób ich przyrządzenia, ilość w gramach, itp.) oraz 

obliczają wartość kaloryczną posiłków przy użyciu jednego z programów dostępnych w Internecie lub za 

pomocą metody papier, ołówek; 

 uczniowie przygotowują stoiska ze zdrową żywnością i krótko je omawiają; 

 zajęcia na przyrodzie/biologii – jaki wpływ na organizm ma jedzenie fast food’u? Dzieci przygotowują 

plakaty informujące o szkodliwości takiego jedzenia; 

 eksperyment z fast food’em. Nauczyciel wkłada do kilku przezroczystych słoi kanapki, frytki itp. zakupione  

w wybranych przez siebie franczyz szybkiej obsługi. Uczniowie prowadzą obserwacje „zmian w wyglądzie” 

zakupionych rzeczy: po 1 tygodniu, 2 tygodniach, 1 miesięcy itp. Ćwiczenie ma uświadomić uczniom, że 

kupowane przez nich fast food’y nie mają nic wspólnego z prawdziwym jedzeniem,  gdyż w sporej części, 

mimo upływu lat, nie ulegają zepsuciu. Dzieci przygotowują pracę na ten temat zawierającą ocenę 

przewagi zdrowej, prawdziwej żywności; 

 w ramach zajęć z biologii/przyrody/ godziny wychowawczej realizowane są następujące tematy: 

o znaczenie protein, tłuszczów i węglowodanów dla funkcjonowania organizmu, 

o endorfiny w ciele po ćwiczeniach, 

o nauka czytania i rozumienia etykiet spożywczych na produktach; 

 podczas dłuższych przerw pt. „bądź fit”. Wybrani bądź chętni uczniowie uczą innych wymyślonych przez 

siebie układów tanecznych; 

 organizacja rajdu – pieszy lub rowerowy 

 nauczyciele i wychowawcy zachęcają uczniów do czynnego brania udziału w obowiązkowych  

i fakultatywnych zajęciach sportowych; 

 zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego – informujące o negatywnych skutkach przyjmowania 

jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, leków, produktów z nikotyną bądź napojów alkoholowych;  

 prowadzenie stałej kontroli zachowań mających charakter zaburzony (opisane w pkt wyżej). 
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1. Uświadamianie istnienia chorób 

cywilizacyjnych, chorób 

wenerycznych. 

2. Uświadomienie zjawiska depresji. 

3. Budowanie świadomości znaczenia 

bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym. 

4. Rozbudzanie świadomości uczniów 

na temat wpływu reklamy na ich 

wybory życiowe. 

5. Tworzenie świadomości znaczenia 

dla zdrowia człowieka  higieny 

jamy ustnej. 

- materiały informacyjne, 

- pogadanki, 

- ćwiczenia aktywizujące, 

- badania i sporządzenia ewaluacji, 

- dostępność nauczycieli, 

- e-lekcje, 

- dostępność i popularyzacja  

materiałów edukacyjnych. 

 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 

 nawiązanie współpracy z organizacją „Ponton” – ta grupa wolontariuszy organizuje pogadanki na temat 

antykoncepcji i profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Prowadzone przez nich zajęcia mają 

formę interaktywną; 

 pogadanki z psychologiem bądź przygotowanym w tym celu pedagogiem, który przybliży uczniom zjawisko 

depresji, jej genezy, przechodzonych etapów, sposobach radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 nauczyciel biologii prowadzi projekt o chorobach cywilizacyjnych – uczniowie pracują w grupach 

projektowych, każda z grup ma za zadanie przedstawić jedną z wcześniej wylosowanych chorób; 

 kształtowanie w uczniach umiejętności empatii wobec innych ludzi – prowadzenie zajęć w formie dram, 

dzięki którym uczniowie będą mogli wcielić się w rolę innych osób, które przeżywają jakiś problem bądź 

mają rozterki; 

 zachęcanie uczniów do podejmowania działalności wolontariackiej na rzecz innych ludzi. Takie zajęcia mają 

charakter uwrażliwiający; 

 stworzenie dokumentu zawierającego zbiór adresów i telefonów, pod którymi młodzi ludzie mogą uzyskać 

różnego rodzaju wsparcie i pomoc w sytuacjach trudnych takich jak: przemoc pomiędzy rówieśnikami, 

przemoc w domu, cyberprzemoc, narkomania, alkoholizm, hazard itp.; 

 wzbudzanie w uczniach poczucia zaufania – muszą mieć świadomość, że z każdym nawet najmniejszym 

problemem mogą zwrócić się do swojego wychowawcy. Jeśli w klasie są cisi uczniowie należy założyć 

skrzynkę pocztową, do której uczniowie mogą wrzucać swoje listy z prośbami/ skargami/ obawami. 

Konieczne jest podkreślenie, że informacje zawarte w listach będą znane jedynie wychowawcy (chyba, że 
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przepisy prawa zostaną naruszone); 

 prowadzenie lekcji wychowawczych na temat bezpieczeństwa w ruchu drogowym, przepisów Kodeksu 

Drogowego oraz z zakresu stosowania pierwszej pomocy – zapraszanie przedstawicieli instytucji 

kompetentnych do realizacji tematu; 

 spotkanie z policjantem - uczeń poznaje zasady bezpiecznego zachowania się na drodze (przykłady 

zachowań ryzykownych i ewentualnych ich konsekwencji); 

 kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, uczenie wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji – 

przy prowadzeniu zajęć należy prowadzić wspierający trening autogenny Schultza; 

 kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo, wzbudzanie odpowiedzialności społecznej, empatii  

i tolerancji;  

 e-lekcje Akademii Aktywnej Edukacji pt. „Zawsze bezpiecznie” i „Dbam o bezpieczeństwo w czasie wakacji” 

(dedykowane uczniom SP)  

 uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych ludzi – prowadzenie zajęć w grupach projektowych oraz 

wykorzystywanie dram; 

 cykl zajęć poświęconych dbałości o zdrowie, stresowi radzenie sobie z nim i higienie osobistej; 

 uświadomienie zagrożeń wynikających z posiadania wad postawy – zajęcia prowadzone przez nauczyciela 

wychowanie fizycznego; 

 zajęcia z analizy reklamy, zachowań konsumenckich – uwrażliwienie uczniów na negatywne i manipulacyjne 

działanie reklamy bądź trików sprzedażowych, wpływu na ich potrzeby i wybory życiowe; 

 higiena jamy ustnej – praktyczna nauka prawidłowego szczotkowania zębów (można ćwiczyć na sztucznych 

modelach bądź na własnym uzębieniu). Uczniowie dowiadują się jaki wpływ na uzębienie ma niewłaściwe 

mycie zębów oraz jak działa fluor na uzębienie. Lekcje przeprowadza dentysta, zaproszony stomatolog. 
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1. Podwyższenie poziomu wiedzy na 

temat istoty zdrowego odżywiania 

oraz codziennej aktywności 

fizycznej osób w każdym wieku. 

2. Dokształcanie nauczycieli  

z umiejętności miękkich tj. 

komunikacja (ukierunkowana na 

rodzica i jego dziecko, które 

przejawia problemy). 

3. Zwiększenie zdolności do 

wykrywania i radzenia sobie  

z osobami będącymi pod 

wpływem. 

- materiały edukacyjne, 

- pogadanki, spotkania ze 

specjalistami, 

- szkolenia. 

 

  Nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice/ 

opiekunowie uczniów 

 

Przykłady: 

 pedagogizacja opiekunów uczniów na temat zdrowego życia, jego zasad oraz jego wpływu na organizm 

młodego człowieka – spotkania z dietetykiem bądź przygotowanym w tym zakresie pedagogiem; 

 zorganizowanie spotkania pt. „Własne wypieki” – rodzice i nauczyciele przygotowują spotkanie, na który 

przygotowują własnoręcznie zrobione ciasta owocowe. W spotkaniu uczestniczą dzieci, ich rodzice, 

nauczyciele i zaproszeni goście; 

 spotkanie z dietetykiem i rozmowa na temat zdrowego żywienia; 

 spotkanie z rehabilitantem i uświadomienie jak ważna jest pozycja siedzenia dziecka podczas zajęć; 

 dużym ostatnio problemem poza otyłością i cukrzycą jest anoreksja i bulimia. Należy uświadomić 

opiekunów dzieci na temat tych zjawisk, zaznajomić z ich genezą, objawami oraz wytłumaczyć w jaki 

sposób radzić sobie, gdy problem żywieniowy ma już miejsce; 

 uczestnictwo w szkoleniach pogłębiających nauczycielską wiedzę w temacie rozpoznawania osób będących 

pod wpływem dopalaczy, narkotyków, leków, czy innych substancji zaburzających świadomość – 

nauczyciele pozostają w stałych relacjach z policją, poradnią leczenia uzależnień oraz poradnią 

pedagogiczno-psychologiczną. W przypadku pojawienia się przesłanek, że omawiane zdarzenie mogło mieć 

miejsce, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby; 

 szkolenie „jak radzić sobie z trudnym dzieckiem” oraz „jak rozmawiać z trudnym rodzicem” – są to dwie 

kluczowe umiejętności, których opanowanie znacznie ułatwi jakąkolwiek pracę nauczycielską. 
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1. Praca nas stworzeniem oraz 

utrzymywaniem pozytywnych 

relacji na linii szkoła – opiekunowie 

uczniów oraz planowanie  

i realizowanie wspólnych działań 

wychowawczo-profilaktycznych. 

2. Stała kontrola zjawiska oraz 

reagowanie, gdy pojawiają się 

niepokojące symptomy. 

- szkolenia, 

- materiały edukacyjne, ulotki, 

- programy profilaktyczne, 

- badania. 

 

  Nauczyciele 

i wychowawcy 

 

Przykłady: 

 rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków – wychowawcy i nauczyciele bacznie obserwują 

zachodzące zmiany w zachowaniu uczniów. W chwili pojawienia się wątpliwości czy zachowanie jest 

akceptowane, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z odpowiednimi służbami; 

 wdrażanie programów profilaktycznych; 

 przeszkolenie nauczycieli z podejmowania działań interwencyjnych oraz wiedzy na temat czynników ryzyka, 

pojawiających się symptomów oraz sposobów reagowania w sytuacjach trudnych i ryzykownych; 

 nawiązanie współpracy z organami i instytucjami interwencyjnymi oraz instytucjami, placówkami, firmami  

i osobami prywatnymi, które promują prowadzenie zdrowego trybu życia. 
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1. Pedagogizacja rodziców/ 

opiekunów, zapoznawanie ze 

specyfiką tematyki, w jaki sposób 

należy promować zdrowy styl życia 

oraz jak reagować w sytuacjach 

jego zagrożenia. 

2. Profilaktyka zdrowego trybu życia. 

- filmy, materiały edukacyjne, 

- zajęcia sportowe, aktywizujące, 

- pogadanki, 

- dostępność nauczycieli, 

- dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

 

  Rodzice i opiekunowie 

uczniów 

 

Przykłady: 

 podczas spotkania z rodzicami wychowawca zapoznaje opiekunów z filmem: 

o „Teach every child about food” – Jamie Oliver, kucharz z zawodu i zamiłowania zajmuje się 

edukacją ludzi na temat zdrowego żywienia. Pokazuje statystyki związane z największymi 

nadużyciami żywieniowymi, tłumaczy genezę problemu oraz wskazuje konsekwencje trwaniaw 

takim stanie; 

o „What's wrong with school lunch” – Ann Cooper opowiada o swojej próbie zmiany podejścia do 

zdrowego żywienia. 

Problem o którym mówią filmy jest zjawiskiem globalnym, dlatego też warto przedstawić je 

rodzicom uczniów. Oba filmy dostępne są z transkrypcją w języku polskim na stronie 

www.ted.com; 

 spotkanie rodziców z psychologiem, które zaznajomi opiekunów ze statystykami (polskimi) wskazującymi 

na wczesny wiek inicjacji seksualnej wśród uczniów. Pogadanka ma na celu doradzenie w jaki sposób 

prowadzić dialog z młodym człowiekiem, aby zrozumiał czym grozi takie postępowanie; 

 wychowawca rozmawia z rodzicami na temat ich przyzwyczajeń żywieniowych w domu, tłumaczy dlaczego 

istotne jest samodzielne gotowanie.  

o Wychowawca podaje rodzicom pozycje książkowe (np. Zdrowe dzieciaki. Jak odżywiać dzieci, aby 

były odporne na choroby, autorstwa Fuhrman Joel), dokumenty filmowe, które poruszają tę 

tematykę, 

o Wychowawca zachęca do korzystania z pomocy dietetyka i podaje do niego kontakt; 

 „piknik rodzinny” podczas którego poza samodzielnie przygotowanymi posiłkami będzie można obejrzeć 

mecz piłki nożnej (ojcowie, wujkowie czy inni przedstawiciele męskiej części rodzinny); 

http://www.ted.com/
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 „rodzinny dzień sportu” – szkoła przygotowuje liczne konkurencje sportowe, w których mogą uczestniczyć 

wszyscy członkowie rodziny np. dziecko z ojcem czy matką; 

 informowanie rodziców, jakie znaczenie ma reklama na wybory żywieniowe ich dzieci – przygotowany  

w temacie nauczyciel edukuje rodziców jak ważne jest zwracanie uwagi na reklamy oraz produkty 

żywieniowe, które kupuje dziecko oraz rozmawianie z nim na temat zdrowego odżywiania. Rodzice/ 

opiekunowie dowiadują się w jaki sposób zaznajamiać swoją pociechę z różnorodnymi, smacznymi  

i zdrowymi produktami, nie koniecznie tymi, które prezentowane są w reklamach; 

 uświadomienie rodziców, w jaki sposób powinni wpływać na kształtowania prawidłowej postawy ciała 

dziecka oraz w razie pojawienia się pierwszych problemów bądź należy skontaktować się z pediatrą lub 

ortopedą; 

 wychowawca wraz z nauczycielem WFu zwracają uwagę rodzicom na nieobecności bądź małą aktywności 

podczas zajęć wychowania fizycznego (niekiedy są uzasadnione, często jednak są bezpodstawne). Należy 

uświadomić rodziców, jaki wpływ na postawę oraz sferę intelektualną może mieć brak aktywności fizycznej; 

 uwrażliwienie rodziców na temat możliwości przeżywania depresji czy chorób cywilizacyjnych przez 

młodego człowieka. Należy przedstawić im obecne statystyki mówiące o tym, że dzieci coraz w młodszym 

wieku dotknięte są takimi problemami. Oczywiście nie oznacza, to że ich dziecko musi mieć styczność  

z jakimś zagadnieniem. Niemniej jednak aby zminimalizować zagrożenie oraz zwiększyć jego odporność na 

często niewłaściwe wpływy otoczenia rówieśniczego, warto prowadzić działania profilaktyczne.  

O działaniach prewencyjnych powinien wypowiedzieć się psycholog bądź specjalnie przygotowany w tym 

zakresie pedagog.  
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1. Zmiana przyzwyczajeń 

żywieniowych na terenie szkoły. 

2. Poprawa aktywności fizycznej 

uczniów. 

- wdrażanie nowych rozwiązań.   Dyrekcja szkoły 

 

Przykłady: 

 w roku szkolnym 2018/2019 szkoła bierze udział w programie Agencji Rynku Rolnego, dzięki któremu 

uczniowie będą otrzymywali owoce i warzywa oraz produkty mleczne. Dzieci i młodzież będą również brali 

udział w działaniach edukacyjnych mających poprawić wiedzę uczniów na temat rolnictwa, pochodzenia 

żywności, zdrowych nawyków żywieniowych itp.; 

 szkoła dostosowuje krzesła i ławki  do indywidualnych predyspozycji uczniów; 

 fakultatywne zajęcia z gimnastyki korekcyjnej na terenie szkoły;  

 spotkania z instytucjami, organizacjami czy osobami prywatnymi, które promują zdrowy tryb życia tj.  

organizacje sportowe, czy osoby fizyczne np. trener osobisty, instruktor tańca, jogi, fitnessu czy dietetyk. 
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