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Preambuła 
 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze 

zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian 

natury biologicznej, które pojawiają się wraz z oddziaływaniem hormonów i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka.  

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności 

wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji  

i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie.  

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań, z grupy zachowań ryzykownych. 

Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia  

i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której 

młody człowiek zostaje zmuszony do szukania aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od 

oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie 

w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach. 

Opracowany Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci  

i młodzieży w wieku szkolnym. Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego zjawiska w konkretnej sytuacji i grupie 

społecznej, jak też promowanie alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.  

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą wskazywać na istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej 

zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą: 

 występowanie agresji słownej i fizycznej, 

 problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie potrzeby i aspiracje edukacyjne, 
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 opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia na zajęcia lekcyjne, 

 kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych, 

 powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami dydaktycznymi, 

 powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie, bieda) bądź 

tych, którzy funkcjonują w rodzinach zaburzony (tj. rodziny niepełne, rodziny rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w 

pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie) 

Zadaniem szkoły jest prowadzenie ciągłej ewaluacji wskazanych zjawisk poprzez gromadzenie i przetrzymywanie dokumentacji badawczej, wywiadów 

wychowawczych oraz informacji na temat warunków społecznych i materialnych danej rodziny. 

Zdajemy sobie również sprawę, że poza już wskazanymi czynnikami indywidualnymi i społecznymi na jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają 

wpływ poszczególne czynniki ryzyka tj.: 

 kryzys autorytetów, 

 dostępność środków psychoaktywnych, 

 moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp., 

 brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz skutków ich przyjmowania, 

 brak właściwych wzorców rodzinnych, 

 naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane, 

 konflikty rówieśnicze i/lub środowisko, w którym zaburzone jest poczucie bezpieczeństwa, 

 brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych wzorców rodzinnych, 

 niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, Internet, 

 stres i niepowodzenia edukacyjne, 

 brak zdolności do kompensowania stresu,  

 brak nawyku aktywnego odpoczynku, 
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 zbyt duże obciążenie obowiązkami edukacyjnymi – mnogość „obowiązkowych” zajęć fakultatywnych, 

 nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp. 

Proponowany przez nas Program Wychowawczo-Profilaktyczny składa się z wielu części, a każda z nich ma na celu zapobieganie pojawianiu się bądź 

ograniczenie występowania czynników ryzyka. Wychodzimy z założenia, że silna więź emocjonalna ucznia ze szkołą, a także nawiązanie współpracy i trwałej 

relacji pomiędzy pracownikami szkoły, a opiekunami uczniów, jest w stanie w znacznej mierze przeciwstawić się podobnym zagrożeniom. Wspólne działanie 

na polu rodzinnym i szkolnym może przynieść zamierzony efekt w momencie, gdy ustalono wspólne cele, a obie strony dialogu traktują się po partnersku. 

Celem prowadzonych działań wychowawczo-profilaktycznych jest dostarczenie narzędzi, które wzmocnią poczynania szkoły, a w konsekwencji doprowadzą 

do osiągnięcia sukcesu na wybranym polu. Z tego powodu przedstawione działania zgodne są ze standardami kompetencji w procesie kształcenia w zakresie 

zdrowia publicznego, które zostały określone w 1999 roku przez Międzynarodową Organizację Zdrowia (WHO). Zapis informuje, że jednym z celów 

działalności jest praca ze społecznością i dla społeczności. W przypadku społeczności szkolnej należy do niej zaliczyć wszystkie jednostki, które mają swój 

wkład w procesie edukacyjnym tj. uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, dyrekcja szkoły, pozostali pracownicy szkolni, rodzice, opiekunowie dzieci oraz 

organizacje lokalne. Wszystkie wymienione jednostki stanowią niezastąpione ogniwo w procesie edukacyjnym i z tego powodu zostały wcielone w działania 

prewencyjne proponowane szkole.  
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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) reguluje działania wychowawczo-profilaktyczne jakie powinny zostać 

spełnione przez każdą placówkę szkolną. Proponowane przez nas rozwiązania odwołują się do opisanej tam podstawy programowej oraz celów 

wychowawczych. 

Istotne wymagania nałożone na szkołę a wynikające z w/w Rozporządzenia: 

 Informują, że każdemu uczniowi powinno proponować się zindywidualizowane wspomaganie rozwoju, czyli taki który jest dostosowany do jego 

potrzeb i możliwości. Niezależnie czego dotyczą trudności, z którymi spotyka się uczeń (np. trudności w nauce, posiadanie niepełnosprawności 

fizycznej czy intelektualnej w stopniu lekkim) zajęcia powinny zostać dostosowane specjalnie do jego zdolności psychofizycznych oraz tempa 

uczenia się. 

 Innym zakresem odpowiedzialności powierzonym szkole jest prowadzenie działań z zakresu doradztwa zawodowego, które przygotowują uczniów do 

wyboru zgodnego z ich możliwościami i aspiracjami kierunku kształcenia i przyszłego zawodu. 

 W nowej podstawie programowej edukacja zdrowotna odgrywa znaczącą rolę. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, dbanie o zdrowie  

i bezpieczeństwo swoje i innych osób, budowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz postaw do aktywności fizycznej powinno stać się 

częścią profilaktyki.  

 Nowa podstawa programowa kładzie duży nacisk na rozwijanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych u dzieci i młodzieży w wieku 

szkolnym. Celem placówek szkolnych jest rozbudzanie i/lub wzmacnianie tożsamości narodowej poprzez przybliżanie historii, tradycji lokalnych  

i narodowych oraz zachęcanie do aktywnego uczestnictwa w codziennym życiu społeczności lokalnej i środowisku szkolnym.  

Wszystkie proponowane przez nas działania, poza oczywistą promowaną tam tematyką, mają również na celu ułatwienie uczniom nabywania umiejętności 

życia w społeczeństwie, dążą do socjalizacji jednostki. W związku z tym ich celem jest usprawnienie komunikacji, współpracy w grupie (również  

w środowiskach wirtualnych), ale również pozwalają na rozwijanie zdolności indywidualnej oraz zespołowej pracy czy organizacji i zarządzanie zespołami. 
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Dzięki takiej różnorodności zajęć młodzi ludzie poza zdolnościami socjalizacyjnymi rozwijają również swoją kreatywność oraz przedsiębiorczość, co pozwala 

na wprowadzanie bardziej innowacyjnych rozwiązań w trakcie kształcenia młodych ludzi, które odpowiednie są do poziomu ich aktualnego rozwoju.  

Bardziej innowacyjne działania zakładające pracę projektową uczniów, umożliwiają im większą ekspresję ich kreatywności oraz mają wpływ na zwiększenie 

samodzielności i odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu, dzięki czemu będą mogli sami wpływać na kształtowanie procesu uczenia. Kierowanie 

własnym rozwojem zakłada zarówno pracę indywidualną jak i pracę grupową w zespole klasowym. Dzięki temu uczniowie mają możliwość odkrywania 

siebie i rozwijania zdolności socjalizacyjnych, w tym zdolność do komunikowania się, skutecznego przekazywania własnych myśli, słuchania, a nie jedynie 

słyszenia swoich rozmówców, efektywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych oraz radzenie sobie w sytuacjach trudnych. Metoda pracy projektowej, 

która może mieć charakter pracy indywidualnej lub zespołowej, pozwala nauczycielom na łączenie kilku zagadnień, a nawet przedmiotów szkolnych w jeden 

projekt. Dzięki takiemu rozwiązaniu praca uczniów będzie miała bardziej kompleksowy charakter, gdyż wymaga spojrzenia na dane zagadnienie pod wieloma 

aspektami. Nad pracą projektową ucznia bądź grupy uczniów czuwają z góry przypisani nauczyciele, a sam czas jego działanie jest nieograniczony. Oznacza 

to, że projekt może trwać tydzień, miesiąc, a jeśli istnieje taka potrzeba to nawet cały rok. 

Ponadto cele edukacyjne opisane w nowej podstawie programowej zakładają, że w szkole podstawowej będzie kładło się duży nacisk na integralny rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny oraz moralny uczniów. Dzięki odkrywaniu przez dziecko własnych możliwości oraz gromadzenie własnych 

doświadczeń następuje proces jego wychowania. Młody człowiek podejmując się działania zawsze może liczyć na wsparcie swojego nauczyciela. Nauka 

będzie prowadzona poprzez wykonywanie prostych czynności, ciągłą praktykę oraz podejmowanie intelektualnych wyzwań. W efekcie takiego wsparcia oraz 

zaspakajania swoich naturalnych potrzeb rozwojowych dziecko osiąga dojrzałość do podejmowania nauki na następujących po sobie etapach edukacyjnych. 

Przedstawione przez nas propozycje tematyczne Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodne są z wskazanymi celami programowymi oraz wiekiem 

młodych ludzi. 

Obecnie proponujemy realizacje następujących zagadnień: 

1. Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej, 

2. Budowanie świadomości i przynależności narodowej, 

3. Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole, 
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4. Współpraca z rodzicami, 

5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, 

6. Samobójstwa i zachowania autoagresywne, 

7. Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy, 

8. Wychowanie do wartości, 

9. Zdrowy tryb życia, 

10. Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, 

11. Nienaruszalność cielesna i przeciwdziałanie wykorzystaniu dzieci, 

12. Cyberprzemoc, 

13. Środki psychoaktywne, 

14. Prawidłowe relacje rodzinne, a rozbite rodziny, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie. 
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Proponowane przez nas działania mają charakter wychowawczy i profilaktyczny. W celu lepszego przybliżenia i rozróżnienia tych działań opisujemy je 

poniżej: 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. 

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji 

z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, 

skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

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

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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

podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności; 

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

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

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

sensu istnienia. 

 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona również na celu hamowanie 

postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań 

społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych 

pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 
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Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki:  

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji 

w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie 

określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia 

sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc; 

2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, 

ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka 

oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym 

czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. Profilaktyka 

wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w bardzo dyskretni i 

nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej 

specjalistycznej opieki. 
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1. Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 

Zadania:  

1. Zajęcia integracyjne. 

2. Poznanie siebie oraz skupienie się na odkrywaniu własnych zdolności oraz aspiracji życiowych. 

3. Praca nad adekwatnym poczuciem własnej wartości. 

4. Podnoszenie poziomu kompetencji społecznych. 

5. Nauka opanowania stresu bądź wykorzystania sytuacji stresowych na swoją korzyść. 

6. Umiejętne rozwiązywanie konfliktów i reagowanie  

w sytuacjach trudnych. 

7. Rozwijanie uczniowskich zainteresowań. 

8. Spotkania z wychowawcą oraz utrzymywanie stałej i poprawnej relacji na linii nauczyciele-rodzice/ opiekunowie dzieci. 

9. Zaangażowanie rodziców  w działalność szkolną. 

 

2. Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

 

Zadania:  

 

1. Kształtowanie osobowości ucznia. 

2. Uświadamianie istoty przynależności do narodu. 

3. Budowanie więzi kulturowo-etnicznej. 

4. Promowanie społeczności lokalnej. 

5. Poznawanie historii lokalnej społeczności. 

6. Angażowanie rodziców / opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej w pracę na rzecz szkoły. 

7. Pedagogizacja dorosłych na temat konieczności kształtowania prawidłowych postaw w młodych ludziach. 
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3. Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole 

Zadania  

1. Promowanie zachowań zgodnych ze społecznie akceptowanymi normami. 

2. Nauczanie dorosłych w jaki sposób rozpoznać ukrytą i jawną formę agresję, przemocy. 

3. Zaangażowanie rodziców / opiekunów prawnych i faktycznych do współpracy przy promowaniu poprawnego stylu zachowania – 

przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym i przemocowym. 

4. Uczenie uczniów prawidłowych form zachowania w sytuacjach trudnych. 

5. Zaznajomienie uczniów z terminem agresji i przemocy zarówno  

w szkole jak i rodzicie oraz promowanie poprawnego wzorca zachowania. 

 

4. Współpraca z rodzicami 

 

Zadania  

1. Uświadomienie  opiekunom uczniów ich praw i obowiązków wynikających z faktu uczestnictwa ich dziecka w życiu szkoły. 

2. Wdrożenie wspólnego, partnerskiego podejścia i zarządzania placówką szkoły. 

3. Wspólne rozwiązywanie sytuacji problemowych. 

 

 

5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży 

 

Zadania:  

1. Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów w celu promowanie czytelnictwa  u wychowanków 

2. Zaangażowanie rodziców / opiekunów uczniów do współpracy przy promowaniu czytelnictwa wśród uczniów placówki.  

3. Praca nad zmianą postrzegania zjawiska czytelnictwa. 

4. Kształtowanie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

5. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, zwiększenie frekwencji  

w bibliotece. 
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6. Edukacja kulturalna. 

7. Praca nad poprawnością rozwoju psychomotorycznego u uczniów klas podstawowych. 

8. Rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

9. Zachęcanie dzieci i młodzieży do samodzielnego czytania książek, czasopism poprzez zaangażowanie całej rodziny. 

10. Nawiązanie współpracy z logopedą w celu pomocny dzieciom, które mają problem z poprawnym wysławianiem się. 

11. Działania ukierunkowane na poprawę psychomotoryki uczniów. 

12. Wypracowanie poczucia pełnego zaufania oraz partnerstwa. 

13. Szczera i otwarta rozmowa  

z podopiecznymi. 

 

6. Samobójstwa i zachowania autoagresywne 

 

Zadania:  

1. Natychmiastowe reagowanie w sytuacjach kryzysowych  tj. samobójstwo albo próba samobójcza. 

2. Praca nad modyfikacją zachowań niewłaściwych uczniów. 

3. Nabywanie przez uczniów nowych umiejętności społecznych. 

4. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę z zakresu właściwego zarządzania stresem. 

5. Uświadamianie uczniów czym jest samobójstwo oraz zachowania autoagresywne. 

6. Informowanie uczniów czym jest depresja, jak rozpoznać stan depresyjny oraz jak poradzić sobie będąc w takiej sytuacji bądź jak pomóc 

osobie, która pozostaje  w depresji. 

7. Promowanie zachowań właściwym. Nauczanie nowych, przydatnych rozwojowo umiejętności. 

8. Wzmacnianie uczniowskiej więzi ze szkołą. 

9. Pedagogizacja nauczycieli na temat samobójstw i zachowań autoagresywnych wśród młodych ludzi.  

10. Analiza środowiska rodzinnego uczniów. 

11. Analiza środowiska szkolnego. 

12. Znajomość/ przypomnienie obowiązujących w szkole zasad bezpieczeństwa. 

13. Zaznajomienie się z tematem depresji i wypalenia zawodowego. 

14. Utrzymywanie ciągłych i poprawny relacji pomiędzy nauczycielami, a rodzicami/ opiekunami uczniów. 
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7. Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

 

Zadania:  

1. Zapoznanie uczniów i rodziców z wymogami stawianymi przed uczniami z danego przedmiotu szkolnego. 

2. Pedagogizacja nauczycieli na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów zdrowych.  

3. Utrzymywanie stałej współpracy z rodzicami/ opiekunami uczniów. 

4. Pedagogizacja nauczycieli na temat możliwych zaburzeń zachowania uczniów. 

5. Dostosowanie formy zajęć do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów szkoły. 

6. Pedagogizacja nauczycieli w temacie inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży szkolnej. 

7. Rozwijanie kompetencji komunikacyjnych nauczycieli. 

8. Pedagogizacja rodziców / opiekunów dzieci na temat specyficznych trudności w nauce przejawianych przez uczniów zdrowych.  

9. Nawiązania lub utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami / opiekunami uczniów oraz zachęcanie ich do większego angażowania się w 

sprawy szkoły i jej uczniów. 

10. Uświadamianie rodziców o konieczności samodzielnej pracy dziecka. 

11. Nawiązanie stałej współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

12. Indywidualna analiza potrzeb danej rodziny. 

13. Budowanie postawy możliwości realizacji zamierzonych celów. 

14. Rozwijanie poczucia akceptacji do samego siebie oraz poczucia tolerancji i akceptacji względem innych uczniów. 

15. Rozwijanie umiejętności uczniów komunikacyjnych uczniów. 

16. Kształtowanie umiejętności organizacji czasu. 

17. Poznawanie mnemotechnik. 

18. Budowa systematyczności. 

19. Kształtowanie umiejętności oceny własnej pracy. 

 

8. Wychowanie do wartości 

Zadania:  

1. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących obecny system wyznawanych przez młodych ludzi wartości. 
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2. Sporządzenie pogłębionej analizy sytuacji problemowej. 

3. Wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie działań koniecznych do prowadzenie efektywnego wychowania do wartości. 

4. Szkolenie kadry pedagogicznej z tematu wartości oraz metod nauczania wychowania w wartościach. 

5. Zwiększenie świadomości  

w temacie wychowania w wartości przez rodzinę. Uświadomienie ich kluczowego znaczenia w edukacji. 

6. Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym. 

 

9. Zdrowy tryb życia 

Zadania:  

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. 

6. Uświadamianie istnienia chorób cywilizacyjnych, chorób wenerycznych. 

7. Uświadomienie zjawiska depresji. 

8. Budowanie świadomości znaczenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

9. Rozbudzanie świadomości uczniów na temat wpływu reklamy na ich wybory życiowe. 

10. Tworzenie świadomości znaczenia dla zdrowia człowieka  higieny jamy ustnej. 

11. Podwyższenie poziomu wiedzy na temat istoty zdrowego odżywiania oraz codziennej aktywności fizycznej osób w każdym wieku. 

12. Dokształcanie nauczycieli z umiejętności miękkich tj. komunikacja (ukierunkowana na rodzica i jego dziecko, które przejawia problemy). 

13. Zwiększenie zdolności do wykrywania i radzenia sobie z osobami będącymi pod wpływem. 

14. Praca nas stworzeniem oraz utrzymywaniem pozytywnych relacji na linii szkoła – opiekunowie uczniów oraz planowanie i realizowanie 

wspólnych działań wychowawczo-profilaktycznych. 

15. Stała kontrola zjawiska oraz reagowanie, gdy pojawiają się niepokojące symptomy. 

16. Pedagogizacja rodziców/ opiekunów, zapoznawanie ze specyfiką tematyki, w jaki sposób należy promować zdrowy styl życia oraz jak 

reagować w sytuacjach jego zagrożenia. 
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17. Profilaktyka zdrowego trybu życia. 

18. Zmiana przyzwyczajeń żywieniowych na terenie szkoły. 

19. Poprawa aktywności fizycznej uczniów. 

 

10. Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 

Zadania:  

1. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska. 

2. Promowanie zdrowego i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

3. Zaznajomienie uczniów z praktyczną formą pierwszej pomocy. 

4. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym u dzieci. 

5. Profilaktyka zachowań agresywnych, przemocowych oraz cyberprzemocy. 

6. Przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych przez dzieci i młodzież. 

7. Profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, Internetu, hazardu. 

8. Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań szkoły w sytuacjach zagrożenia.  

9. Wypracowanie jednolitych metod współpracy między rodzicami a szkołą. 

10. Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania. 

11. Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci i młodzieży m.in. Związanych z eurosieroctwem, rodzinami niepełnymi, 

rodzinami wielodzietnymi, przemocą w rodzinie, nałogami w rodzinie, itp. 

12. Pedagogizacja opiekunów uczniów oraz sposobów prowadzenia działań profilaktycznych. 

13. Zachęcanie rodziców / opiekunów do częstszego uczestnictwa w życiu szkoły. Nawiązanie stałej współpracy z rodzicami. 

14. Propagowanie aktywności i twórczego myślenia uczniów. 

15. Wychowywanie samodzielnych, samodzielnie radzących sobie w życiu młodych ludzi. 

16. Kształtowanie właściwych relacji między uczniami. 

17. Ukazanie poprawnych i społecznie akceptowanych form relacji w grupie rówieśniczej. 

18. Popularyzowanie dobrego zachowania. 

19. Promowanie postaw tolerancyjnych. 

20. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów. 
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11. Nienaruszalność cielesna i przeciwdziałanie wykorzystaniu dzieci 

 

Zadania:  

1. Prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych na terenie szkoły. 

2. Współpraca z Instytucjami, Organizacjami i służbami porządkowymi. 

3. Przeciwdziałanie przedwczesnej inicjacji seksualnej. 

4. Przeciwdziałania nadużyciom i wykorzystaniu dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

5. Pedagogizacja opiekunów dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na temat cyberprzemocy oraz nienaruszalności cielesnej osób nieletnich. 

6. Promowanie udzielania stałej profilaktyki wobec zjawiska cyberprzemocy oraz uświadamianie, jakie działania należy podjąć w celu 

przeciwdziałania wykorzystaniu nieletnich oraz naruszania ich granic cielesnych. 

7. Pedagogizacja opiekunów/ rodziców dzieci na temat etapów rozwoju dzieci. 

8. Omawianie zjawiska przemocy oraz zapoznawanie się ze sposobami radzenie sobie z nimi. 

9. Przeciwdziałanie przemocy rodzinnej. 

10. Uczenie prawidłowych zachowań reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz trudnych. 

11. Nawiązanie współpracy z organizacjami/ instytucjami/ itp. zewnętrznymi. 

 

 

12. Cyberprzemoc 

 

Zadania:  

1. Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących występowanie zjawiska cyberprzemocy wśród społeczności szkolnej. 

2. Sporządzenie pogłębionej analizy sytuacji problemowej. 

3. Wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie działań koniecznych do prowadzenie efektywnego Programu wychowawczo-profilaktycznego. 

4. Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów  

w celu wyeliminowania zachowań przemocowych. 
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5. Opracowanie i upowszechnianie materiałów o zjawisku cyberprzemocy, jego formach, prawnych konsekwencjach popełnienia czynu oraz 

sposobów reagowania w przypadku znalezienia się w takiej sytuacji. 

6. Podnoszenie kompetencji oraz stałe doszkalanie w temacie przemocy elektronicznej. 

7. Nawiązanie stałej współpracy  

z policją, lokalnym ośrodkiem uzależnień i ich wspieranie  

w przypadku pojawienia się cyberprzemocy na terenie szkoły. 

8. Zaangażowanie rodziców / opiekunów do współpracy przy organizacji uroczystości szkolnych  

i klasowych oraz konkursów tematycznych. 

9. Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu. 

10. Edukacja medialna mające na celu kształtowanie wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

11. Uświadomienie uczniom znaczenia nowych mediów oraz zagrożeń, jakie są z nim związane. 

12. Zwiększanie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, prewencji oraz reagowaniu w przypadku pojawienia się zagrożenia. 

13. Zapoznanie uczniów  

i wychowanków z występującymi formami cyberprzemocy oraz skutecznym sposobom przeciwdziałania zjawisku. 

14. Propagowanie zasad dobrego zachowania w Internecie. 

15. Rozwijanie świadomości bezpiecznego korzystania z nowych mediów przez uczniów. 

16. Promowanie wśród uczniów zasad poprawnego zachowania się  

w świecie wirtualnym. 

17. Zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz uzależnieniu od korzystania z nowych mediów. 

18. Zaangażowanie młodych ludzi do aktywnego działania w sytuacji pojawienia się zjawiska cyberprzemocy. 

19. Udział w kampaniach, wydarzeniach oraz projektach społecznych uświadamiającego powagę zjawiska. 

 

13. Środki psychoaktywne 

 

Zadania:  

1. Poszerzenie wiedzy rodziców / opiekunów prawnych, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji. 
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2. Opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu edukacji zdrowotnej, ze szczególnych uwzględnieniem zdrowego żywienia i 

aktywności fizycznej, skierowanych do nauczycieli i rodziców. 

3. Poradnictwo psychoedukacyjne dla rodziców / opiekunów uczniów prowadzone przez szkolnych specjalistów. 

4. Pedagogizacja rodziców / opiekunów prawnych na zebraniach w zakresie m.in. przeciwdziałania ryzykownym zachowaniom związanym z 

używaniem substancji psychoaktywnych. 

5. Spotkania rodziców / opiekunów prawnych z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej na terenie szkoły. 

6. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów prawnych o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

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

7. Przeprowadzenie wśród nauczycieli i wychowawców szkolenia zwiększającego wiedzę dotyczącą rozpoznawania oraz przeciwdziałania 

zagrożeń płynących z używania substancji psychoaktywnych przez uczniów. 

8. Analiza relacji pomiędzy opiekunami dzieci, młodzieży szkolnej. 

9. Nawiązanie bliższej współpracy pomiędzy opiekunami uczniów w celu eliminowania czynników ryzyka związanych z możliwością 

zażywania/ kontaktu  

z substancjami psychoaktywnymi. 

10. Uświadamianie rodziców / opiekunów uczniów oraz samych zainteresowanych miejscach, w których mogą szukać pomocy w razie 

wystąpienia problemu.  

11. Spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, stowarzyszenia MONAR, policji.  

12. Informowanie uczniów na temat konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem i używaniem nielegalnych środków. 

13. Organizacja aktywności angażujących uczniów w poznawanie obowiązującego prawa. 

14. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów i wychowanków. 

15. Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających podatności na ryzyko kontaktu ze środkami psychoaktywnymi. 

16. Kształtowanie w uczniach chęci dbania o swoje bezpieczeństwo. 

17. Zróżnicowanie form pracy z uczniami mające na celu zwiększenie ich zaangażowania w proces nauczania. 

18. Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania 

i wyrażania własnych emocji. 

19. Rozwijanie umiejętności życiowych u uczniów przez ćwiczenie odpowiednich postaw. 

20. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach 

trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 
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21. Rozwijanie w uczniach umiejętności podejmowania autonomicznych decyzji. 

22. Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i patrzenia na problem z wielu możliwych perspektyw. 

23. Kształtowanie asertywnych postaw wobec niepożądanych zjawisk. 

24. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. 

25. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów prawnych programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

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

ramach systemu rekomendacji  

o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii. 

26. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej 

ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. 

27. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych 

podejmowaniu innych zachowań ryzykownych.  

28. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania 

przez uczniów i wychowanków zachowań ryzykownych.  

 

 

 

14. Prawidłowe relacje rodzinne, a rozbite rodziny, eurosieroctwo, przemoc w rodzinie 

 

Zadania:  

1. Stała kontrola sytuacji rodzinnej, rozwojowej, emocjonalnej uczniów oraz odpowiednie reagowanie  w przypadku pojawiających się zmian 

zachowania. 

2. Pedagogizacja uczniów w temacie zmian zachodzących w życiu człowieka i ich efektów widocznych w zachowaniu. 

3. Zapewnienie pomocy psychologicznej (udzielenie informacji odnośnie tego gdzie należy jej poszukiwać). 

4. Pedagogizacja rodziców/ opiekunów dzieci na temat konsekwencji sytuacji rozwodowej na psychice i zachowaniu młodego człowieka. 

5. Wspieranie uczniów w trudnych rodzinnie sytuacjach. 

6. Utrzymywanie nieprzerwanego kontaktu z rodziną, w której występuje migracja. 
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7. Udzielanie wsparcia osobom potrzebującym. 

8. Pedagogizacja rodziców/ opiekunów uczniów w temacie eurosieroctwa oraz konsekwencji jakie za sobą niesie na psychice dziecka i 

młodzieży. 

9. Utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami, którzy sprawują rzeczywistą kontrolę i opiekę nad uczniem. 

10. Zapewnienie potrzebującemu uczniowi stałej opieki psychologicznej. 

11. Przekazywanie uczniom umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresujących. 

12. Stałe kontrolowanie ilości uczniów dotkniętych eurosieroctwem. 

13. Dbanie o zdrowie psychiczne uczniów dotkniętych eurosieroctwem. 

14. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi wspierającymi rodziny dotknięte zjawiskiem eurosieroctwa. 

15. Podniesienie poziomu wiedzy i świadomości w zakresie zjawiska przemocy w rodzinie oraz instytucji udzielających pomocy osobom 

doświadczających takiego zagrożenia. 

16. Zwiększenie świadomości istnienia wielu form pomocy – poprawa dostępności do jednostek interwencyjnych przy współpracy z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną prowadzenie poradnictwa, w szczególności działań informacyjnych i edukacyjnych dla osób dotkniętych lub 

zagrożonych przemocą domową. 

17. Rozbudzanie poczucia solidarności i braku obojętności na krzywdy ludzkie. 

18. Szerzenie wiedzy na temat zjawiska przemocy w rodzinie w społeczności lokalnej. 

19. Informowanie uczniów oraz krzewienie w nich poprawnej, aktywnej postawy w przypadku dostrzeżenia symptomów przemocy domowej. 

 


