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

na rok szkolny 2020/2021 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie świadomości i przynależności narodowej 
 
 

W naszej szkole od kilkunastu lat realizowane są przedsięwzięcia: projekt „Patriotyzm wczoraj, dziś i jutro”; Powiatowy konkurs 

historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie”.  Działania te ukazują naszym uczniom wybitne postaci, które dla Ojczyzny pracowały oraz 

walczyły. W wychowaniu młodego człowieka zawsze należy odwoływać się do korzeni. Budowanie świadomości i przynależności narodowej 

jest również w roku szkolnym 2020/2021 jednym z kierunków polityk oświatowej państwa, wyznaczonym przez MEN . Działanie to zatem 

wskazaliśmy jako jeden z priorytetów w programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły.  

 

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. 2014 r. 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). 

 

 

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…” 

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. 

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.  

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. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Diagnoza preferowanych przez 

uczniów wartości. 

- badanie ewaluacyjne, 

- omówienie otrzymanych wyników, 

- opracowanie działań 

profilaktycznych i wychowawczych, 

- przeprowadzenie ponownej 

ewaluacji. 

 

  

Cała społeczność szkolna 

 

Przykłady: 

 przeprowadzenie badań ankietowych diagnozujących posiadane wartości i postawy patriotyczne  

u członków społeczności szkolnej – uczniowie, nauczyciele, wychowawcy, rodzice/ opiekunowie uczniów.  

 Rada Pedagogiczna przy współpracy z Radą Rodziców tworzy propozycję działań wychowawczo-



profilaktycznych mających na celu wspieranie postawy patriotycznej u dzieci i młodzieży szkolnej, podjęcie 

działań interwencyjnych mających na celu zmianę aktualnego, niekorzystnego stanu wyznawanych 

wartości, itp. i/lub j.w.; 

 przeprowadzenie ponownej ewaluacji po około roku czasu od podjęcia działań wychowawczo-

profilaktycznych. 

 

 

1. Kształtowanie osobowości ucznia. - godziny wychowawcze, 

- e-lekcje, 

- „spotkania w kulturą”. 

 

  Uczniowie  

 

Przykłady: 

 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; 

 podczas godziny wychowawczej nauczyciele prowadzą ćwiczenia aktywizujące kształtujące postawy 

koleżeńskie  

1. Uświadamianie istoty 

przynależności do narodu. 

- debata, 

- godzina wychowawcza, 

- broszury informacyjne, 

- plakaty, postery. 

 

  Uczniowie  

 

Przykłady: 

 Realizacja w szkole projektu: „Patriotyzm –wczoraj ,dziś i jutro.  



 Powiatowy konkurs historyczno-plastyczny „Sławni Wielkopolanie”; 

 Udział szkoły w konkursach, projektach o tematyce historycznej, patriotycznej, obywatelskiej;  

 „ja wśród innych” – zajęcia mające na celu uświadomienie swojej przynależności narodowej. Podczas zajęć 

uczniowie dyskutują nad tym co cenią w swoim narodzie i Polakach. Młodzi ludzie wskazują pozytywne 

cechy, które wyróżniają nas na tle innych narodów i powodują, że powinniśmy czuć się dumni z faktu bycia 

Polakami; 

 „Polska biało-czerwona” – zajęcia poświęcone symbolom narodowym, ich historii, znaczeniu oraz szacunku 

do nich; 

 poznawanie podstaw wartości obywatelskich – każdy z uczniów przygotowuje opis wybranej przez siebie 

tradycji, wartości narodowej, w wybranej przez siebie formie (prezentacja PowerPoint, plakat, pokaz zdjęć, 

inscenizacja dźwiękowa, itp.). Wśród wskazywanych cech można uwzględnić: wolność, szacunek, 

pracowitość, dobre obyczaje, demokracja, przestrzeganie praw człowieka, suwerenność, piękno, 

prawdomówności, pokój, odpowiedzialność, otwartość, szanowanie czyichś poglądów; 

 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. 

1. Budowanie więzi kulturowo-

etnicznej. 

2. Promowanie społeczności lokalnej. 

- wykłady, warsztaty, 

- tworzenie filmików, 

- sesja plakatowa, 

- publikacje. 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 uczniowie nagrywają historie starszych mieszkańców lokalnej społeczności i przygotowują z nich filmiki.  

Zajęcia mają na celu poznanie lokalnej społeczności oraz ujawnienie lokalnej narracji  

i podstaw tożsamości. Dzięki ich opowieściom młodzi ludzie dowiedzą się, kto dawniej zamieszkiwał ten 

teren Polski i co doprowadziło do obecnego stanu rzeczy; 

 obchodzenie w szkole uroczystości tj.:  



o wieczór andrzejkowy,  

o bal maskowy,  

o Święto Konstytucji 3 Maja,  

o Święto Niepodległości,  

o Dzień Patrona Szkoły,  

o Dzień Edukacji Narodowej,  

o Wigilia klasowa,  

o Mikołajki,  

o obchodzenie Dnia Papieskiego; rocznicy śmierci Jana Pawła II,  

o inne uroczystości upamiętniające ludzi będących wzorami do naśladowania 

Obchodzenie uroczystości pozwoli uczniom poznać genezę powstania święta, historię wydarzeń 

i/lub zapoznać się z osobami, które stanowią wzór do naśladowania. 

o „tydzień z historią” – uczniowie pracując w grupach przygotowują plakaty na temat dawnych 

obrzędów i zwyczajów ludowych tj. Święto Marzanny, Zielone Świątki, Śmigus-dyngus, Kolęda, 

Pastorałka, Noc Kupały, Dożynki, Pisanki, Katarzynki, Dziady, Zaduszki, itp. 

 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 SPP) tj.: 

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

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 prezentowane 

są podczas akademii; 

 zapoznawanie uczniów z literaturą odpowiednią dla ich stopnia rozwoju emocjonalnego i intelektualnego. 

Nauczanie świadomego i refleksyjnego odbioru czytanego tekstu oraz podejścia do niego w krytyczny 

sposób. Młodzi ludzie poznają specyfikę poszczególnych okresów i nurtów literackich, zauważają 

zmieniające się dominujące wartości człowieka na przestrzeni wieków – nauczyciele organizują pogadanki 



mające na celu uaktywnić w uczniach logiczne myślenie oraz nauczyć prowadzenia dyskusji na temat 

literatury; 

 uczniowie zapoznają się z historią swojej rodziny: 

o wywiady z dalszymi członkami rodziny, 

o przygotowanie drzewa genealogicznego. 

 wyjazdy klasowe na coroczną Akademię Filmową; 

 rozwijanie wiedzy oraz kształtowanie postawy otwartości wobec innych kultur – Dzień Europejski, Tydzień 

Misyjny;  

1. Poznawanie historii lokalnej 

społeczności. 

- wycieczki po muzeach, 

- wycieczki do miejsc związanych  

z legendami lokalnymi lub miejskimi, 

- spotkania z mieszkańcami DPS 

(wywiady, wspólna aktywność, itp.). 

 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 promowanie przez nauczycieli aktywnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz społeczności lokalnej, 

przygotowujących do życia w niej. Pod koniec roku szkolnego, podczas specjalnego apelu, nagrodzone 

zostają osoby, które włożyły największy wkład w pracę na rzecz  społeczności lokalnej;  

 angażowanie młodych ludzi w pracę samorządu szkolnego, szkolnego klubu wolontariatu; PDMD 

 wyjazdy do domu pomocy społecznej (DPS): 

o uczniowie mają możliwość odbycia wolontariatu w lokalnym DPS. Ich zadaniem będzie umilanie 

czasu mieszkańców np. z okazji świąt można zorganizować przedstawienie dla mieszkańców bądź 

włączyć ich pracę nad kartkami świątecznymi, które później będą sprzedawane a zebrana kwota 

przeznaczona na wybrany dom dziecka bądź inny cel wskazany przez uczestników. 

 uczniowie odwiedzają miejsca związane z lokalnymi mitami oraz zapoznają się z miejscowymi legendami; 

 uczniowie  zapoznają się z legendami miejskimi i starają się dociec kiedy i w jaki sposób one powstały; 

1. Nawiązanie stałej współpracy  

z rodzicami/ opiekunami uczniów. 

- szkolenia, 

- broszury informacyjne, 

  Nauczyciele 

i wychowawcy 



 - spotkania z rodzicami / opiekunami 

uczniów, 

- nawiązanie współpracy  

z instytucjami, organizacjami 

zewnętrznymi. 

 

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; 

 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.  

1. Angażowanie rodziców / 

opiekunów dzieci i młodzieży 

szkolnej w pracę na rzecz szkoły. 

 

- 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 półrocza 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 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). 

 

 

 

 

 

 



Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  

i trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych  
 

Obserwacja naszych uczniów, rozmowy w czasie zajęć, wskazują niekiedy na trudności części uczniów w nawiązywaniu kontaktów  

z rówieśnikami. Relacje części naszych uczniów nie zawsze opierają się na wzajemnym szacunku. To ważne kwestie dla atmosfery panującej  

w szkole. Chcemy aby w naszej palcówce wszystkie dzieci i młodzież czuły się bezpieczne i potrafiły funkcjonować w społeczności szkolnej 

okazując sobie wzajemnie szacunek. Działania ukierunkowane na budowanie w szkole przyjaznej uczniom atmosfery podejmowane są w wielu 

aspektach. W bieżącym roku szkolnym chcemy zwrócić uwagę na wzajemne relacje uczniów. Wiele w ty względzie – poczucie bezpieczeństwa 

– zależy bowiem od naszych wychowanków. Stąd działanie: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności  

w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych  – znalazło się jako priorytet w przedsięwzięciach wychowawczo-profilaktycznych podejmowanych 

w naszej szkole.  

 

Społeczność szkolna 
 

W części Programu Profilaktyczno-Wychowawczego poświęconego społeczności szkolnej, omówione zostaną dwa ważne zagadnienia: 

1. Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej, 

2. Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w kontaktach rówieśniczych. 

Przytoczone przepisy prawne obejmują oba zagadnienia. 

 



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. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

5. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 1822); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150); 

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

9. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390); 

10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 

2011 nr 209 poz. 1245); 

11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 1458); 

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

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578); 

14. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 

15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972); 

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

17. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2016 r.  poz. 656); 



18. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 

1241 z późń. zm.); 

19. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260); 

20. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. 2016 poz. 1866); 

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

22. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 kwietnia 2011 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu 

wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2016 poz. 1602). 

 

 

Stan prawny z 1.09.2017 r. 

Wprowadzenie 

 

Przedmiotem nieustannej troski dorosłych powinno być dążenie do stworzenia dzieciom warunków do nauki, zabawy i wypoczynku w przyjaznej, radosnej 

atmosferze. Niestety żyjemy w czasach, gdzie na co dzień spotykamy się z wypadkami bądź sami im ulegamy. Zadaniem dyrektora szkoły jest zadbanie o 

bezpieczeństwo i zdrowy pobyt swoich podopiecznych i pracowników na terenie ich przebywania  

w obszarze szkoły. 

Zapewnienie bezpieczeństwa oraz higienicznych warunków pracy i pobytu w szkole, a także zagwarantowanie takich samych warunków podczas 

organizowanych przez szkolę inicjatyw zewnętrznych, spoczywa na dyrektorze szkoły, nauczycielach i opiekunach. W dniu 31 grudnia 2002 roku, Minister 

Edukacji Narodowej i Sportu wydał Rozporządzenie regulujące te kwestie  

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 po. 69). Pełną treść dokumentu można uzyskać poprzez stronę Internetową Sejmu RP 

(www.isap.sejm.gov.pl). Poniżej przedstawiamy inne fragmenty dokumentów prawnych, które regulują omawiane kwestie. Ich pełen zapis dostępny jest na 

wskazanej wcześniej stronie Internetowej Sejmu RP. 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59) zapewnia w szczególności:  

http://www.isap.sejm.gov.pl/


1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich 

do wieku i osiągniętego rozwoju;  

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny;  

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży;  

4) możliwość zakładania i prowadzenia szkół i placówek przez różne podmioty;  

5) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów, a także możliwość korzystania z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej i specjalnych form pracy dydaktycznej;  

6) możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół przez dzieci i młodzież niepełnosprawną, niedostosowaną społecznie i zagrożoną 

niedostosowaniem społecznym, zgodnie z indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami;  

7) opiekę nad uczniami niepełnosprawnymi przez umożliwianie realizowania zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania 

oraz zajęć rewalidacyjnych;  

8) opiekę nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez umożliwianie realizowania indywidualnych programów nauczania oraz ukończenia szkoły 

każdego typu w skróconym czasie;  

9) upowszechnianie dostępu do szkół, których ukończenie umożliwia dalsze kształcenie  

w szkołach wyższych;  

10) możliwość uzupełniania przez osoby dorosłe wykształcenia ogólnego, zdobywania lub zmiany kwalifikacji zawodowych i specjalistycznych;  

11) zmniejszanie różnic w warunkach kształcenia, wychowania i opieki między poszczególnymi regionami kraju, a zwłaszcza ośrodkami wielkomiejskimi i 

wiejskimi;  

12) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym;  

13) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej;  

14) utrzymywanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach i placówkach;  

15) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju oraz kształtowanie postaw sprzyjających jego wdrażaniu w 

skali lokalnej, krajowej i globalnej;  

16) opiekę uczniom pozostającym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej; 

17) dostosowywanie kierunków i treści kształcenia do wymogów rynku pracy;  

18) kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości i kreatywności sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu gospodarczym, w tym poprzez 

stosowanie w procesie kształcenia innowacyjnych rozwiązań programowych, organizacyjnych lub metodycznych;  



19) przygotowywanie uczniów do wyboru zawodu i kierunku kształcenia;  

20) warunki do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez organizowanie zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych oraz kształtowanie aktywności 

społecznej i umiejętności spędzania czasu wolnego;  

21) upowszechnianie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych z 

korzystaniem z technologii informacyjno-komunikacyjnych, i sytuacji nadzwyczajnych;  

22) kształtowanie u uczniów umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi;  

23) wspomaganie nauczania języka polskiego i w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci pracowników migrujących. 

 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69): 

§ 2. Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w szkole lub placówce, a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach 

organizowanych przez szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek  

§ 13. Niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć bez nadzoru upoważnionej do tego osoby.  

§ 14. 1. Przerwy w zajęciach uczniowie spędzają pod nadzorem nauczyciela. 

§ 40. Pracownik szkoły lub placówki, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadzając 

fachową pomoc medyczną, a w miarę możliwości udzielając poszkodowanemu pierwszej pomocy  

§ 51. Dyrektor omawia z pracownikami szkoły lub placówki okoliczności i przyczyny wypadków oraz ustala środki niezbędne do zapobieżenia im. 

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. 2009 nr 139 poz. 1132): 

§ 3. Wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy nabywa się w ramach szkolenia 

uwzględniającego specyfikę zajęć edukacyjnych  

w zakresie udzielania pierwszej pomocy, zwanego dalej „szkoleniem”, organizowanego przez podmiot, wymieniony w przepisach wydanych na podstawie 



art. 78 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r.  

o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943) zwany dalej „podmiotem organizującym szkolenie”.  

 

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459): 

Art. 427. 

Kto z mocy ustawy lub umowy jest zobowiązany do nadzoru nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie 

można, ten obowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej przez tę osobę, chyba że uczynił zadość obowiązkowi nadzoru albo że szkoda byłaby 

powstała także przy starannym wykonywaniu nadzoru. Przepis ten stosuje się również do osób wykonywających bez obowiązku ustawowego ani umownego 

stałą pieczę nad osobą, której z powodu wieku albo stanu psychicznego lub cielesnego winy poczytać nie można. 

 

 

Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 1822): 

Art. 572.  

§ 1. Każdy, komu znane jest zdarzenie uzasadniające wszczęcie postępowania z urzędu, obowiązany jest zawiadomić o nim sąd opiekuńczy.  

§ 2. Obowiązek wymieniony w § 1 ciąży przede wszystkim na urzędach stanu cywilnego, sądach, prokuratorach, notariuszach, komornikach, organach 

samorządu i administracji rządowej, organach Policji, placówkach oświatowych, opiekunach społecznych oraz organizacjach i zakładach zajmujących się 

opieką nad dziećmi lub osobami psychicznie chorymi. 

 

 

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. 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:  

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;  

Art. 5.  

1. Zabrania się palenia wyrobów tytoniowych, w tym palenia nowatorskich wyrobów tytoniowych, i palenia papierosów elektronicznych,  

z zastrzeżeniem  

Art. 5a:  

2) na terenie jednostek organizacyjnych systemu oświaty, o których mowa w przepisach  

o systemie oświaty, oraz jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej;  

3) na terenie uczelni; 

 

Art. 8.  

1. Zabrania się reklamy wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych i promocji wyrobów 

tytoniowych, papierosów elektronicznych, pojemników zapasowych lub rekwizytów tytoniowych oraz reklamy i promocji produktów imitujących te wyroby, 

lub symboli związanych z używaniem tytoniu, wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych lub pojemników zapasowych, w szczególności:  

1) w telewizji, radiu, kinach, podmiotach leczniczych, szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych, w prasie dziecięcej i młodzieżowej, na terenie 

obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz w innych miejscach publicznych; 

  

Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 1458): 

Art. 2.  



1. Przeciwdziałanie narkomanii realizuje się przez odpowiednie kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,  

a w szczególności:  

a. działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną;  

b. leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych;  

c. ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych;  

d. nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii; Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 224, 437.  

e. zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu  

i posiadania substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii;  

f. nadzór nad uprawami roślin zawierających substancje, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

 

Art. 5.  

1. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii realizują organy administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie określonym  

w ustawie.  

2. Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii są realizowane, w zakresie określonym w ustawie, także przez:  

1) przedszkola, szkoły i inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 2 pkt 3–5 i 7–9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty 

(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943);  

2) szkoły wyższe; 

Art. 3.  

W realizacji zadań, o których mowa w art. 2 ust. 1, mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe i inne podmioty, których działalność statutowa obejmuje 

zadania należące do sfery zadań publicznych  

w zakresie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej, działalności charytatywnej, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury fizycznej, porządku  

i bezpieczeństwa publicznego lub przeciwdziałania patologiom społecznym, promocji i organizacji wolontariatu, po przeprowadzeniu konkursu, o którym 

mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  



i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.5) ), a także samorządy zawodów medycznych, rodziny osób uzależnionych, oraz grupy samopomocy 

osób uzależnionych i ich rodzin. 

 

Art. 19.  

1. Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna obejmuje:  

1) promocję zdrowia psychicznego;  

2) promocję zdrowego stylu życia;  

3) informowanie o szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii, oraz o narkomanii i jej skutkach;  

4) edukację psychologiczną i społeczną;  

5) edukację prawną;  

6) działania interwencyjne.  

2. Działalność, o której mowa w ust. 1, obejmuje w szczególności:  

1) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów wychowawczych jednostek organizacyjnych systemu oświaty;  

2) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów przygotowania zawodowego osób zajmujących się wychowaniem oraz 

profilaktyką w szkołach i innych placówkach systemu oświaty oraz w szkołach wyższych;  

3) wprowadzanie problematyki zapobiegania narkomanii do programów szkolenia żołnierzy w czynnej służbie wojskowej;  

4) prowadzenie działalności profilaktycznej, w szczególności w środowiskach zagrożonych uzależnieniem;  

5) wspieranie działań ogólnokrajowych i lokalnych organizacji, o których mowa w art. 5 ust. 3, oraz innych inicjatyw społecznych;  

6) uwzględnianie problematyki zapobiegania narkomanii w działalności publicznej radiofonii i telewizji oraz innych środków masowego 

przekazu;  

7) prowadzenie badań naukowych nad problematyką narkomanii. 

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r.poz. 1137, 2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214): 

Art. 207.  



§ 1. Kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą  

w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnim lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny, 

podlega karze pozbawienia wolności od  

3 miesięcy do lat 5.  

§ 2. Jeżeli czyn określony w § 1 połączony jest ze stosowaniem szczególnego okrucieństwa, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.  

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 

lat 2 do 12.  

 

Art. 208.  

Kto rozpija małoletniego, dostarczając mu napoju alkoholowego, ułatwiając jego spożycie lub nakłaniając go do spożycia takiego napoju, podlega grzywnie, 

karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2 

Poniżej zebrany wykaz aktów prawnych reguluje wskazane zagadnienia (stan prawny na marzec 2017 roku): 

Wycieczki, rekreacja, wypoczynek 

1. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 1240); 

2. Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ratownictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich (Dz.U. 2011 nr 208 poz. 

1241); 

3. Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U. 2010 nr 127 poz. 857); 

4. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 nr 135 poz. 1516); 

6. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 

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



 

 

Zdrowie 

1. Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych  

u ludzi (Dz.U. 2008 nr 234 poz. 1570); 

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

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach (Dz.U. 2003 nr 6 poz. 69); 

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

5. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1121) 

6. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz.U. 2017 r. poz. 1566). 

 

Obiekty 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414); 

2. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 1991 nr 81 poz. 351); 

3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690); 

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone 

usługi hotelarski (Dz.U. 2004 nr 188 poz. 1945); 

5. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.  

w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719). 

 



Program wychowawczo-profilaktyczny 

Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  

 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ministerstwa, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli podejmujemy się przeprowadzenia działań  

o charakterze wychowawczo-profilaktycznym. Przyczyni się on do zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego środowiska pracy i nauki dla osób 

przebywających na terenie szkoły bądź pozostających pod opieką jej wychowawców podczas prowadzonych zajęć poza granicami szkoły ale również w jej 

zakresie. 

 

Celem prowadzonych przez nas działań jest:  

1. poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią, 

2. prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych, 

3. profilaktyka zachowań ryzykownych, 

4. intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych, 

5. kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych, 

6. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 

7. budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

8. uświadomienie rodzicom i nauczycielom istoty problemu alienowania uczniów, 

9. przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania, 

10. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Poprawa stanu bezpieczeństwa na 

terenie szkoły, w jej obrębie i poza 

nią. 

 

- badanie ewaluacyjne, interpretacja 

uzyskanych wyników oraz dobranie 

odpowiednich działań wychowawczo-

profilaktycznych, 

  Cała społeczność szkolna 



- spotkania informacyjne. 

Przykłady: 

 zapoznanie / przypomnienie uczniom, nauczycielom, dyrekcji oraz rodzicom / opiekunom uczniów zasad  

i reguł bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły; 

 wprowadzenie nowych działań wychowawczo-profilaktycznych opracowanych na podstawie otrzymanych 

wyników dotyczących poziomu bezpieczeństwa w szkole. 

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. 

 

- uroczystości szkolne, apele, eventy, 

- zajęcia fizyczne, 

- spotkania ze specjalistami, 

pracownikami służb medycznych i/lub 

paramedycznych, 

- warsztaty, lekcje wychowawcze, 

- e-lekcje. 

  Uczniowie 

 

Przykłady: 

 prowadzenie uświadamiających spotkań / apeli informacyjnych dla uczniów, które przybliżą im i pomogą 

zrozumieć zasady bezpieczeństwa oraz komfortowego przebywania na terenie szkoły. Poza 

przypomnieniem i usystematyzowaniem wiedzy uczniów na temat zasad wynikających z regulaminu 

szkolnego oraz norm społecznych, warto poruszyć również temat wpływu warunków w jakich przebywają: 

np. ciągłe przebywanie w sferze hałasu, nieprzewietrzonych pomieszczeniach, nieodpowiednio 

doświetlonych pomieszczeniach, itp.; 

 uświadomienie uczniom zagrożeń wynikających z kontaktowania się z osobami obcymi bez zgody i wiedzy 

dorosłych. Wychowawcy informują uczniów o konieczności informowania najbliższego nauczyciela o fakcie 

pojawienia się osoby nieznajomej na terenie szkoły; 

 organizacja igrzysk sportowych, wielodyscyplinowych podczas, których przyznane zostaną nagrody fair 

play; 

 pakiet lekcji przeprowadzony przez przedstawicieli służb medycznych, ratowników medycznych, bądź 



przygotowanego w tym temacie nauczyciela – zasady zachowania podczas wypadku, udzielanie pierwszej 

pomocy; 

 organizacja „Dnia Pierwszej Pomocy” podczas, którego zespoły uczniowskie będą konkurować ze sobą  

o miano „najlepszego ratownika medycznego”. Ich zadaniem będzie udzielenie efektywnej pomocy 

przedmedycznej, jak największej liczbie osób. 

 podczas godziny wychowawczej wychowawca rozmawia z uczniami na temat bezpieczeństwa na co dzień  

 kształtowanie postaw akceptujących różnorodność wśród podopiecznych: 

o na początku roku szkolnego warto przeprowadzić zajęcia integracyjne dla uczniów, 

o zajęcia organizowane również w sytuacjach pojawienia się sytuacji konfliktowej, nowych warunków 

środowiskowych bądź w momencie nastąpienia dużego przemieszczanie uczniów pomiędzy klasami 

/ szkołami. 

1. Zapobieganie problemom  

i zachowaniom problemowym  

u dzieci. 

2. Profilaktyka zachowań 

agresywnych, przemocowych oraz 

cyberprzemocy. 

3. Przeciwdziałanie zażywaniu 

substancji psychoaktywnych przez 

dzieci i młodzież. 

4. Profilaktyka uzależnienia od gier 

komputerowych, Internetu, 

hazardu. 

 

- spotkania ze specjalistami  

np. funkcjonariusze policji, straży 

pożarnej, straż pożarna, pracownicy 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

- e-lekcje. 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 zapoznanie uczniów z regulaminami, zasadami, programami, planami obowiązującymi na terenie szkoły; 

 pogadanka – przekazywanie wiedzy na temat szkodliwości nałogów, informowanie o ich skutkach 

ubocznych oraz przestrzeganie przed przyjmowanie używek; 

 prowadzenie lekcji na temat agresji, tolerancji, niepełnosprawności; 

 organizowanie szeregu lekcji poświęconych nauce odmawiania oraz realnej zdolności oceny sytuacji – 

zajęcia powinny zostać przeprowadzone w aktywizującej uczniów formie tj. dramy, przedstawienia, 

czytanie ról, oglądanie filmów oraz ich komentowanie, itp. 

 zajęcia polegające na wzmacnianiu samooceny u uczniów – odkrywanie swoich mocnych stron oraz 

potencjału charakteru. Warto aby uczniowie wiedzieli,  w jaki sposób mogą rozwijać swoje zdolności. Jest 

to również dobry czas na zastanowienie się kim młodzi ludzie chcą być w życiu oraz jakie są ich 



wyobrażenia na temat jakiś zawodów. Dzięki porównaniu ich aktualnych predyspozycji oraz pragnień, 

można ustalić plan rozwoju na najbliższe lata. 

 lekcje i treningi poświęcone bezpieczeństwu w szkole i poza nią oraz zachowaniom ryzykownym – 

prowadzone przez  nauczyciela z poszczególnych tematów tj.: 

 profilaktyka antynarkotykowa  

 problem cyberprzemocy 

 problem przemocy i agresji 

 spotkania z przedstawicielami służb mundurowych – uświadomienie uczniów jakie kary grożą za 

stosowanie agresji i przemocy wobec drugiej osoby. Mundurowi wskażą w jaki sposób należy się bronić 

oraz jakie działania zaradcze każdy samodzielnie powinien podjąć. Udzielą również wskazówek jak 

reagować, gdy zostanie się świadkiem zdarzenia i gdzie należy szukać pomocy; 

 kształtowanie wspierającego środowiska szkolnego, promowanie zachowań fair play, pracy wolontaryjnej 

(np. praca na rzecz osób potrzebujących); 

 spotkania z przedstawicielami kuratorium, którzy opowiedzą o konsekwencjach prawnych dla sprawców 

czynów ściganych prawnie; 

 prowadzenie interwencji przez wychowawców klas w sytuacji gdy uczniowie używają wulgaryzmów i nie 

przestrzegają zasad; 

 spotkanie z pracownikami Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej – zajęcia mają za zadanie uświadomienie 

co może być czynnikiem wyzwalających w niektórych osobach zachowanie przemocowe, jak panować nad 

takimi reakcjami oraz gdzie szukać pomocy, gdy samodzielne metody nie przynoszą rezultatu. Specjaliści 

opowiedzą również w jaki sposób bronić się przed zachowaniem przemocowym oraz jakie kroki należy 

podjąć, gdy jest się świadkiem bądź ofiarą przemocy; 

1. Usprawnienie oraz zwiększenie 

skuteczności oddziaływań szkoły  

w sytuacjach zagrożenia.  

2. Wypracowanie jednolitych metod 

współpracy między rodzicami  

a szkołą. 

3. Promowanie zachowań i postaw 

- udział w szkoleniach wewnętrznych  

i zewnętrznych, 

- spotkania z rodzicami grupowo  

i indywidualnie, 

- spotkania informacyjne ze 

specjalistami, 

- materiały informacyjne, broszury. 

  Nauczyciele  

i wychowawcy 



godnych naśladowania. 

4. Rozwiązywanie kryzysów 

rozwojowych i życiowych dzieci  

i młodzieży m.in. Związanych  

z eurosieroctwem, rodzinami 

niepełnymi, rodzinami 

wielodzietnymi, przemocą  

w rodzinie, nałogami w rodzinie, 

itp. 

 

Przykłady: 

 przypomnienie nauczycielom i innym pracownikom szkoły zasad bezpieczeństwa, BHP oraz norm i reguł, 

które obowiązują na terenie szkoły; 

 udział w szkoleniach miękkich – rozwijanie kompetencji wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli – 

przeszkolenie wszystkich nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy; 

 promowanie działań oparty na zasadach psychologii pozytywnej – ograniczenie do niezbędnego minimum 

środków restrykcyjnych na rzecz promowania zasad psychologii pozytywnej, rozwijanie potencjału 

uczniów, promowania umiejętności konstruktywnego rozwiązywania problemów, logicznego myślenia oraz 

nauka wyciągania wniosków ze swoich czynów; 

 utrzymywanie kontaktu z policją oraz poradniami; 

 szkolenie zewnętrzne pt. „jak rozmawiać z trudnym rodzicem” lub „w jaki sposób przekazać rodzicowi 

trudne, niepochlebne informacje o jego dziecku i zachęcić go do współpracy przy poprawie jego 

zachowania”; 

 przypomnienie pracownikom szkoły procedury interwencyjnej. Należy pamiętać, że rodzaj obieranych 

interwencji powinien zależeć od wystąpienia kilku czynników tj. wieku oraz rodzaju demoralizacji, której 

dopuścił się uczeń. 

1. Pedagogizacja opiekunów uczniów 

oraz sposobów prowadzenia 

działań profilaktycznych. 

2. Zachęcanie rodziców / opiekunów 

do częstszego uczestnictwa w życiu 

szkoły. Nawiązanie stałej 

współpracy z rodzicami. 

- szkolenia, warsztaty, e-szkolenia, 

- materiały szkoleniowe, spis publikacji 

naukowych, 

- spotkania z psychologiem / 

pedagogiem szkolnym, 

- spotkania z wychowawcą. 

  Rodzice/ opiekunowie 

uczniów 

Przykłady: 

 przeprowadzenie szkolenia z tematyki wychowania do wartości:  

o uświadomienie opiekunom jak istotna jest ich opinia i jaki wpływ wywiera na młodego człowieka, 

o opracowanie wspólnego podejścia do ucznia – ważne jest, aby nauczyciele i rodzice udzielali sobie 

wzajemnego wsparcia w trakcie trwania edukacji. Okazywanie niechęci, wyśmiewanie, bądź 



lekceważenie którejkolwiek ze stron jest niedopuszczalne i nieefektywne z punktu widzenia nauczania. 

 szkolenie podczas spotkania z rodzicami mające na celu edukację oraz usystematyzowanie ich wiedzy na 

temat sytuacji zagrażających. Edukowanie opiekunów o odpowiedzialności karnej nieletnich sprawców 

czynów zabronionych oraz o konsekwencjach prawnych dla ich opiekunów. 

 pogadanka na temat występujących sytuacji zagrażających bezpieczeństwu ich dzieci (promowanie 

bezpiecznego korzystania z Internetu, przeciwdziałanie agresji i przemocy, budowanie pozytywnych 

autorytetów  

 organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla rodziców dzieci sprawiają trudności 

wychowawcze, itp.; 

 pracownicy szkoły okazują wsparcie w trudnych sytuacjach (np. rozmowy z wychowawcą, pedagogiem 

szkolnych, psychologiem szkolnym, pomoc w nawiązaniu współpracy z Poradnią Psychologiczno-

Pedagogiczną, Gminnym / Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Sądem Rodzinnym); 

 budowanie pozytywnej, otwartej współpracy na linii rodzice / opiekunowie uczniów – nauczyciele (np. 

organizowanie spotkań indywidualnych, udostępnianie telefonu czy e-maila służącego do szybkiego 

kontaktu z nauczycielami w sytuacjach nagłych, zapoznanie rodziców z dokumentacją szkoły, zachęcanie do 

udziału w wyjazdach, wyjściach klasowych i szkolnych); 

 pracownicy szkoły są chętni do pomocy. Sami zachęcają rodziców do podejmowania kroków zaradczych  

w sytuacji pojawienia się sytuacji problemowych lub trudnych. Wskazują miejsca i osoby, do których 

powinni się zgłosić celem uzyskania pomocy oraz informują czego mogą się spodziewać – spotkanie z 

rodzicami, spotkania indywidualne, spotkania ze specjalistami, którzy prowadzą prelekcję na wybrane 

wcześniej tematy, itp. 

1. Poprawa poziomu bezpieczeństwa 

na terenie szkoły. 

 

- prowadzenie prac remontowych, 

- instalowanie niezbędnych sprzętów  

i montowanie usprawnień, 

- dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, 

emocjonalne i intelektualne uczniów. 

  Dyrekcja szkoły, 

pracownicy 



Przykłady: 

 umieścić plan ewakuacji w widocznym miejscu oraz upewnić się, że uczniowie dobrze znają zasady 

postępowania w sytuacji wystąpienia zagrożenia. Należy również organizować „dzień próbny”, podczas 

którego uczniowie będą ćwiczyć działania związane z ewakuacją ludzi z budynku. 

 zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego: 

a. zainstalowanie bądź sprawdzenie wydajności i zasięgu obecnego monitoringu; 

b. przeprowadzanie prac remontowych, instalacyjnych i naprawczych w czasie nieobecności uczniów; 

c. zatrudnienie osoby stróżującej bądź przeanalizowanie obecnego zakresu pracy; 

d. zakaz opuszczanie terenu szkoły podczas trwania zajęć; 

e. wyrównanie nawierzchni dróg, przejść i boisk; 

f. zadbanie o dobre, sprzyjające pracy oświetlenie wnętrz, dróg wokół szkoły i boisk szkolnych; 

g. przestrzeganie zasad BHP; 

h. zabezpieczenie i udrożnienie otworów kanalizacyjnych i studzienek; 

i. utrzymanie w sprawności instalacji odprowadzającej wodę i ścieki; 

j. patrolowanie korytarzy szkolnych przez nauczycieli podczas przerw; 

k. zabezpieczenia wyjścia ze szkoły przed bezpośrednim wyjściem na ulicę; 

l. oczyszczanie przejść na terenie szkoły ze śniegu i lodu oraz posypywanie piaskiem z solą; 

m. dbanie o to, aby sprzęt szkolny dostosowany był do wymogów ergonomii – stoliki i krzesła 

dostosowane do potrzeb konkretnego ucznia; 

n. dbanie o czystość i stan techniczny wyposażenia kuchni i stołówki; 

o. prowadzenie rejestru gości przebywających na terenie szkoły; 

p. zabezpieczenie schodów (poręczy umożliwiających zjeżdżanie po nich, czy śliskich / stromych 

schodów) i korytarzy szkolnych; 

q. wyposażenie pomieszczeń szkoły w apteczki zawierające środki do udzielania pierwszej pomocy 

wraz z instrukcjami jej udzielania (dotyczy również pokoju nauczycielskiego i pokoju nauczycieli 

wychowania fizycznego); 

r. kontrola sprawności i bezpieczeństwa maszyn i urządzeń technicznych; 

s. wywieszenie regulaminów oraz norm zachowania się w pracowniach technicznych, chemicznych, 

itp.; 



t. zapewnienie uczniom niepełnosprawnym komfortowych warunków do nauki spełniających ich 

potrzeby; 

u. dbanie o prawidłowe naświetlenie, natężenie hałasu, wentylacji i ogrzewania w pomieszczeniach 

szkoły; 

v. funkcjonowanie higienicznych i bezpiecznych toalet, szatni, stołówek, itp.; 

w. odpowiednie zabezpieczenie pracowni technicznych; 

x. konsultowanie z rodzicami chorób uczniów i lekarstw, które są przez nich zażywane na terenie 

szkoły. 

 udostępnienie przepisów, programów, planów, regulaminów oraz zbioru zasad obowiązujących w szkole  

w dostępnym miejscu – np. świetlica, biblioteka szkolna, czytelnia, gablotka, strona internetowa, itp.; 

 zwracanie uwagi na przejawy przemocy fizycznej, słownej, cyberprzemocy, czy mobbingu rówieśniczego – 

podejmowanie szybkich interwencji, posiadanie jasno określonego regulaminu i nieakceptowanie żadnych 

wyjątków; 

 przeprowadzanie corocznych badań występowania na terenie szkoły zjawisk nieakceptowanych a następnie 

przeprowadzenie diagnozy uzyskanych wyników, porównanie ich do stanu z lat wcześniejszych, dyskusja, 

analiza przyczyn obecnego stanu rzeczy oraz podjęcia działań zaradczych; 

 eliminowanie zachowań niepożądanych według koncepcji psychologii pozytywnej – stosowanie nagród, 

pochwał, wyróżnień, listów do rodziców z podziękowaniami czy gratulacjami dla uczniów, którzy wyróżniają 

się wzorową, pozytywną postawą;  

 realizowanie pomysłów uczniów zaproponowanych przez np. Samorząd Uczniowski – realizacja zajęć 

fakultatywnych, akcji wolontaryjnych, itp. 

 

 

 

 



Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego ma na celu wspomóc uczniów w ich trudnościach w nawiązywania relacji ze swoimi kolegami  

i koleżankami ze szkolnych ławek. Opisane działania zawierają propozycję działań wspomagających wyznaczony cel – pominięte zostało zagadnienie 

związane  

z przemocą rówieśniczą (informacje na ten temat zostały zawarte we wcześniejszej części tegoż dokumentu pt. „Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej”.  

Przedstawiony poniżej program ma na celu:  

1. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, 

2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

3. Przygotowanie dzieci do rozsądnego i samodzielnego życia w społeczeństwie, 

4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów, 

5. Poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności nawiązywania  

i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych, 

6. Prowadzenie działań profilaktycznych utrzymujący satysfakcjonujący poziom zdolności opisany w punktach wcześniejszych. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Propagowanie aktywności  

i twórczego myślenia uczniów. 

2. Wychowywanie samodzielnych, 

samodzielnie radzących sobie  

w życiu młodych ludzi. 

- pogadanki, 

- praca indywidualna, 

- e-lekcje, 

- burze mózgów, 

- referaty, samodzielne wystąpienia, 

- dramy, itp. 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 zachęcenie uczniów do udziału w różnego rodzaju pracach wolontaryjnych (np. praca w Samorządzie 

Szkolnym, w szkolnym klubie wolontariatu; PDMD;  

 zachęcanie uczniów do kandydowania oraz brania udziału w wyborach do Samorządu Uczniowskiego; 



 pozwalanie i zezwalanie uczniom na realizację ich pomysłów (np. nakręcenie reportażu, flash moba, 

zorganizowanie akcji mikołajkowej dla potrzebujących dzieci z domu dziecka, wsparcie schroniska dla 

zwierząt, zorganizowanie uczniowskiego wsparcia przez uczniów dla osób od nich słabszych, tworzenie 

grup, które wspólnie się uczą, itp.); 

 organizowanie spotkań z osobami pełniącymi różne funkcje społeczne, posiadającymi różne zawody – 

dzięki temu uczniowie mogą poszerzyć swoje horyzonty i zweryfikować swoje dotychczasowe poglądy, 

 prowadzenie lekcji metodami aktywizującymi uczniów; 

 prowadzenie godzin wychowawczych:  

o uczenie, że każdy człowiek jest istotą niepowtarzalną i wartościową, 

o uczenie szacunku do drugiego człowieka, 

o akceptowanie inności, 

o świadomość czym jest niepełnosprawność, 

o zapoznanie uczniów z zasadami savoir vivre, 

o rozwijanie społecznej odpowiedzialności w uczniach według dewizy „nie pozostawaj obojętny”, 

o budzenie krytycyzmu przy jednoczesnym poszanowaniu wartości innych ludzi, itp. 

 przeprowadzenie dyskusji na lekcji wychowawczej dotyczącej istnienia współczesnych autorytetów; 

 edukowanie uczniów o odpowiedzialności karnej nieletnich za czyny o znamionach przestępstwa; 

 promowanie zdrowego stylu życia – wskazywanie i pokazywanie formy bezpiecznych i zespołowych form 

spędzania wolnego czasu; 

 uczniowie są świadomi swoich praw – zapoznanie uczniów z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Europejską 

Konwencją Praw Człowieka; 

 

1. Kształtowanie właściwych relacji 

między uczniami. 

2. Ukazanie poprawnych i społecznie 

akceptowanych form relacji  

w grupie rówieśniczej. 

3. Popularyzowanie dobrego 

- godziny wychowawcze, 

- zajęcia aktywizujące, 

- e-lekcje, 

- dramy. 

  Uczniowie  

Przykłady: 

 podkreślanie wartości zachowań fair play podczas prowadzenia zajęć sportowych; 



zachowania. 

4. Promowanie postaw 

tolerancyjnych. 

 

 

 przy współpracy wykwalifikowanych w tym temacie specjalistów prowadzone warsztaty koleżeńskie dla 

uczniów. Podczas zajęć uczniowie będzie mogli lepiej się poznać, odkryć łączące ich podobieństwa oraz 

przekonać się, że występujące różnice są korzysta dla nich i nie należy się ich obawiać. Młodzi ludzie 

rozwijają swoje zaufanie oraz szacunek do samych siebie oraz kolegów i koleżanek z klasy; 

 uczniowie uczestniczą w szkoleniu uczącym ich czym jest aktywne słuchanie, a czym tylko słyszenie. 

Podczas zajęć uczeni są jak jasno i w sposób bezpośredni wyrażać swoje potrzeby, prośby i oczekiwania 

względem innych osób; 

 korzystanie na godzinach wychowawczych, świetlicach z propozycji zabaw zawartych w: GRY I ZABAWY 

INTERAKCYJNE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY - CZĘŚĆ 3 / Klaus W. Vopel, Jedność; PRAKTYCZNY PORADNIK 

NAUCZANIA INTEGRACYJNEGO / Charmaine Liebertz, Jedność, 

 

1. Rozwijanie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli  

i opiekunów uczniów. 

- prelekcje, 

- broszury, materiały informacyjne, 

- dramy sytuacyjne. 

  Nauczyciele, 

wychowawcy, rodzice/  

opiekunowie uczniów 

Przykłady: 

 prowadzenie prelekcji, celem omówienie aktualnych problemów występujących między uczniami na 

różnym poziomie edukacji – geneza problemu, objawy, skutki, środki zaradcze, profilaktyka 

poprawnego zachowania; 

 poprawa kompetencji wychowawczych – zwrócenie uwagi jak ważne w procesie wychowawczym jest 

dawanie dobrego przykładu własnym zachowaniem, które jest spójne z tym czego uczymy swoich 

podopiecznych (zachowanie dopuszczające podwójne standardy jest niedopuszczalne czyli np. dorośli 

wychodzą z założenia, że im można zachowywać się w niewłaściwy, nieakceptowany sposób ponieważ 

są dorosłymi – takie sytuacje są niedopuszczalne i mogą doprowadzić do spadku zaufania dzieci do 

opiekunów, a w konsekwencji do ich oszukiwania), konsekwencja w słowach i działaniu, umiejętność 

słuchania problemów podopiecznych, cierpliwość, zrozumienie, docenianie szczerości i otwartości; 

 praca nad poprawą bądź utrzymaniem satysfakcjonującego poziomu zaufaniu dzięki i młodzieży do 

dorosłych – opiekunowie dowiedzą się jak prowadzić ze swoimi podopiecznymi rozmowę w efektywny 

sposób oraz jakie zasady powinny obowiązywać obie strony (zajęcia prowadzone przez psychologa 

bądź przygotowanego w tym temacie pedagoga). 



 


