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

na rok szkolny 2022/2023 

 

Wybrano priorytety na rok szkolny 2022/2023:  

 

1. Wychowanie do wartości. 

2. Zdrowy tryb życia.  

 

Wychowanie do wartości 

 

W roku szkolnym 2022/2023 jednym z kierunków polityki oświatowej państwa, wyznaczonych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki jest:  

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro  

i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. Priorytetem, który wpisuje się w kierunki polityki oświatowej państwa jest 

Wychowanie do wartości.  

Odkrywanie wartości i życie zgodnie z przyjęty systemem wartości jest celem zarówno wychowania oraz samowychowania. 

W świecie nieustannie dokonują się rozmaite przemiany i procesy w wielu dziedzinach ludzkiego ożycia. Obserwuje się również zróżnicowanie 

postaw aksjologicznych. Odkrywanie wartości i życie zgodnie z przyjęty systemem wartości jest celem zarówno wychowania oraz 

samowychowania. 

Postawy dzieci i młodzieży kształtują się przede wszystkim w domu rodzinnym. Drugim środowiskiem, w którym odbywa się wychowanie do 

wartości jest szkoła. Trzecie miejsce, w który dokonuje się wychowanie do wartości jest Kościół. Współpraca tych trzech środowisk powinna 

odbywać się w sposób komplementarny. 

Jest to tym ważniejsze, że z niepokojem obserwuje dziś, jak ogromny wpływ na kształtowanie postaw aksjologicznych dzieci i młodzieży 

wywierają portale społecznościowe, gdzie podstawową wartością staja się dobra materialne.  Młodzi ludzie bezkrytycznie przyjmują treści 

promowane w mediach społecznościowych. Obserwuje się dziś wśród młodego pokolenia brak autorytetów, które w życiu wierne były 

wyznawanym wartościom, które szanując godność drugiego człowieka dążyły do realizacji wyznaczonych celów.  

 

 

 

 

 

 

 



Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Opracowanie działań 

koniecznych do 

prowadzenia efektywnego 

wychowania  

do wartości.  

 

- obserwacje, 

-rozmowy z uczniami, 

-rozmowy z rodzicami,  

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

wrzesień 

2022 r.  

 

Cała społeczność 

szkolna  

 

Przykłady:  

 

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

profilaktycznych, mających na celu wspieranie pozytywnych wartości wyznawanych przez dzieci  
i młodzież szkolną, podjęcie działań mających na celu poszerzenie działań w zakresie wychowania 

do wartości.  

2. Zwiększenie świadomości  

w temacie wychowania  

do wartości przez rodzinę. 

Uświadomienie kluczowego 

znaczenia wartości  

w edukacji.  

 

- spotkania z wychowawcami, 

psychologiem, pedagogiem 

szkolnym,  

- materiały informacyjne,  

- polecane pozycje książkowe, 

- spotkania z rodzicami 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele  

rok szkolny 

2022/2023 

Rodzice/ Opiekunowie 

uczniów  

 

Przykłady:  

 

 działania edukacyjne dla rodziców/ opiekunów uczniów zwiększające ich kompetencje 

wychowawcze; 

 zorganizowanie spotkania z psychologiem bądź pedagogiem specjalizującym się w tym temacie – 
zaznajomienie zebranych ze znaczenia wartości w życiu człowieka; wytłumaczenie, że wyznawany 

system wartości oraz preferowane postawy życiowe są bazą do funkcjonowania – to one kształtują 

dziecko i wyznaczają to kim jest i będzie w przyszłości, jak postępuje wobec innych ludzi, jakie ma 

przemyślenia, dążenia, pragnienia itp.; 

 informowanie z jakimi konsekwencjami mogą się spotkać, w sytuacji gdy dziecko nie zostanie 
zaznajomione z promowanymi, pozytywnymi wartościami społecznymi;  

 uświadomienie rodzicom/ opiekunom dzieci jak ważną rolę odgrywa ich podejście oraz wyznawane 

przez nich wartości – np. jeśli dziecko widzi jeden typ zachowania jednakże rodzic mówi coś co 

ma znaczenie przeciwne np.: „tak nie wolno robić”, daje dziecku sprzeczne sygnały, w takiej 



sytuacji trudno spodziewać się, że dzieci i młodzież będą przestrzegać ustalonych zasad, kiedy 

rodzic ich oczekuje jednakże sam nie przestrzega; jedynie jednolity, spójny system zachowania  

i wyznawanych wartości może przynieść oczekiwany skutek – zdania w stylu „mi wolno tak się 

zachowywać ponieważ jestem starszy”, „zdarzyło mi się to tylko raz”, „mi tak wolno” nie są dla 

młodego człowieka żadnym wytłumaczeniem;  jeśli chcemy, aby nasz podopieczny respektował 

przekazywane mu przez nas wartości, sami musimy ich przestrzegać, dając tym samym dobry 

przykład;  

 wychowawca/ pedagog szklony prowadzi zajęcia w formie dramy edukujące rodziców/ opiekunów 
uczniów na temat znaczenie podejmowanych przez nich działań i wynikających z nich 

konsekwencji – np. gdy podopieczny skłamie należy niezwłocznie z nim porozmawiać i 

wytłumaczyć dlaczego nie powinien się w tej sposób zachowywać, w przeciwnym wypadku brak 

zachowania może zostać uznany jako ciche przyzwolenie na wykazywanie niewłaściwego 

zachowania; niestety argumenty typu: „nie wolno tak się zachowywać ponieważ ja tak mówię”, nie 

odniosą zamierzonego rezultatu; prowadzący zajęcia informuje również opiekunów, że gdy na 

kłamstwie zostanie przyłapane małe dziecko, może to być efektem tzn. fantazjowania dziecięcego; 

jednak w przypadku nastolatka mamy już pewność, że jest to kłamstwo z premedytacją (powody 

takiego zachowania mogą być również „pozytywne”, tj. ochrona rodziców przed przykrymi 

informacjami, niechęć martwienia ich). 

Dziecko wychowywane w wartościach ma rozumieć, że w życiu powinno się je pielęgnować i według nich 

żyć nie ze strachu przed karą lub pod presją, ale z wewnętrznej potrzeby, spokoju sumienia i dla porządku 

społecznego.  

 

3. Wzbogacenie uczniowskiej 

wiedzy na temat wartości 

oraz określenie ich 

znaczenia  

w życiu codziennym.  

 

- warsztaty,  

- happeningi,  

- zajęcia z psychodramy,  

- zajęcia interaktywne,  

- przygotowanie prezentacji, 

wywiadu z wybraną osobą, itp.,  

- godziny wychowawcze,  

- spotkania z psychologiem/ 

pedagogiem szkolnym, 

pracownikami PPP, doradcą 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

rok szkolny 

2022/2023 

Uczniowie  

 



zawodowym.  

Przykłady:  

 

 nauczyciele i wychowawcy pracują nad prawidłowym kształtowaniem postaw uczniów – 
podejmują działania mające na celu uświadomienie uczniom czym są wartości, dlaczego istotne 

jest ich posiadania; 

 praca z pedagogiem szkolnym w temacie pedagogiem szkolnym – ćwiczenie w uczniach 

umiejętności refleksyjnego podejścia do własnych zachowań, wyborów i postaw; prowadzone 

ćwiczenia mają na celu wypracować zdolność kontrolowania niechcianych postaw oraz 

umiejętność monitorowania własnego zachowania; psycholog/ przeszkolony w tym temacie 

pedagog prowadzi systematyczne zajęcia zawierające elementy psychodramy, podczas których 

uczniowie odgrywają trudne sytuacje ze swojej przeszłości w celu odnalezienia alternatywnej, 

bardziej skutecznej drogi poradzenia sobie w trudnej sytuacji;  

 szkoła organizuje projekt pt.: Z wartościami przez życie… Nauczyciel wybiera 10 wartości, 
następnie należy ustalić rozkład zajęć oraz prac dodatkowych związanych z danym tematem np.:  

 - we wrześniu omawiana będzie – altruizm,  

- w październiku – mądrość, prawda,  

 - w listopadzie – uczciwość,  

- w grudniu – rodzina, dobro,  

- w styczniu – przyjaźń,  

- w lutym – sprawiedliwość,  

- w marcu – odwaga,  

- w kwietniu – miłość, piękno, 

- w maju – odpowiedzialność,  

-  w czerwcu – szacunek,  

 w szkole będą odbywały się inicjatywy związane z wartościami np. prezencja postaci – , które w 
życiu kierował się wartościami np. (październik „Święci patronowie – dlaczego warto ich 

naśladować?” 

 realizacja tematów:  
- „ja i moja rodzina” – zwrócenie uwagi uczniów na emocje, które towarzyszą im w stosunku do 



różnych członków rodziny; zadaniem uczniów jest narysowanie/ namalowanie/ wyklejenie/ 

zrobienie figurek z czy modeliny, członków swojej rodziny; warto zwrócić uwagę,  

w jaki sposób dzieci prezentują swoją pracę i poprosić ich o odpowiedz na kilka pytań tj. kto jest 

dla ciebie najważniejszy, kto jest najmilszy, najbardziej wymagający, kogo się boisz, z kim 

spędzasz najmniej, a z kim najwięcej czasu. Jeśli uzyskane wyniki wzbudzą wątpliwości bądź 

pojawią się inne sygnały martwiące, należy skontaktować się z psychologiem lub Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną;  

- „Ja i moje rodzeństwo” – lekcja wychowawcza poświęcona próbie zastanowienia się nad swoim 

rodzeństwem bądź jego brakiem – dzieci opisują relacje ze swoim rodzeństwem, natomiast 

jedynacy przedstawiają swoje funkcjonowanie w rodzinie (można opisać jeden normalny dzień  

i relacje z rodzicami/ opiekunami); omawiamy trudności wynikające z posiadania rodzeństwa oraz 

bycia jedynakiem. Szukamy mocnych stron obu relacji oraz występujących w nich podobieństw; 

 zajęcia z tematyki savoire-vivre – nauczyciele tłumaczą uczniom jakie zasady panują w takich 
miejscach tj. zasady zachowania oraz dress code;  

 organizowanie twórczych działań z pominięciem czynnika rywalizacji;  

 włączanie dzieci i młodzieży do podejmowanie działań na rzecz szkoły bądź klasy – organizacja 

wydarzeń, akcji charytatywnych, akcji świątecznych, wyjść, wyjazdów;  

 modelowanie postaw pomocnego zachowania i empatycznego odczuwania względem drugiego 
człowieka w trakcie zajęć lekcyjnych oraz zezwalanie do tworzenia nieformalnych, 

spontanicznych spotkań;  

 pikniki rodzinne – spotkanie z rodzinami dzieci; zorganizowanie pikniku, podczas którego rodziny 
tworzą zespoły i konkurują w zajęciach sportowych z innymi rodzinami; podczas spotkania można 

przeprowadzić zajęcia z gotowania np. przygotowywanie sałatki przez dzieci, a grilla przez osoby 

starsze. 

 realizacja tematów:  
- „Jakim jestem kolegą/ koleżanką” – dzieci diagnozują swoje relacje ze znajomymi, opisują zachowania, 

które sprzyjają nawiązywaniu i podtrzymywaniu relacji koleżeńskich oraz doceniają wartość koleżeństwa 

w swoim życiu i/lub „Jakim jestem przyjacielem” – uczniowie zastanawiają się nad różnicą pomiędzy 

znajomymi, kolegami i przyjaciółmi, wymieniają cechy dobrego przyjaciela, określają ilu mają znajomych 

a ilu przyjaciół i zastanawiają się dlaczego z reguły ma się więcej kolegów i koleżanek niż przyjaciół.  

- „Szanuje siebie i innych” – uczniowie wyjaśniają jak rozumieją znaczenie słowa szacunek, omawiają  

w jaki sposób szanują siebie oraz jak zachowują się wobec innych osób, przedstawiają przykłady 



zachowań wskazujących na brak szacunku, zastanawiają się czy postawa szacunku jest ważna  

w dzisiejszym życiu, a jeśli tak to dlaczego – zajęcia prowadzone przez wychowawcę „Savoir-vivre  

w kontaktach z osobami niepełnosprawnymi”.: „Być tolerancyjnym”- 

- „Moje autorytety” – uczniowie definiują czym jest autorytet, indywidualnie określają cechy takiej osoby  

 

a następnie przedstawiają je na forum klasowym (metoda „burza mózgów”); uczniowie zastanawiają się 

czy  w każdym przypadku autorytet jest dobrym przykładem oraz wskazują własne autorytety; 

-  godzina wychowawcza „Zaufaj mi” – prowadzenie zajęć z pantomimy, gdzie głównym celem jest 

integracja  i budowanie zaufania;  

 

 

 

 

 

 

Zdrowy tryb życia  

W szkole systematycznie realizowane są treści dotyczące zdrowego trybu życia. Sytuacja spowodowana epidemią covid-19 spowodowała ,że 

wielu młodych ludzi boryka się z różnymi problemami, które mają negatywny wpływ na zdrowie. Z rozmów z uczniami wynika ,że dzieci mało 

czasu spędzają na świeżym powietrzu, natomiast wiele godzin spędzają przy komputerze, bądź telefonie. W jadłospisie sporej grupy znajdują się 

słodycze. Uznaliśmy, że należy poszerzyć działania wychowawczo-profilaktyczne w zakresie treści dotyczących zdrowego stylu życia. 

Priorytetem zatem w roku szkolnym – obok Wychowania do wartości – będzie Zdrowy tryb życia.  

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 

Termin 

oraz 

częstotliwoś

ć 

Odbiorca 

 

1. Diagnoza zjawiska oraz 

praca nad poprawą / 

ulepszeniem stanu 

- obserwacja, 

 - kontrola zachowania, 

-rozmowy z rodzicami oraz 

uczniami  

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

wrzesień 

2022 r.  

 

Cała społeczność 

szkolna  

 



obecnego. 

 

Przykłady:  

 

 prowadzenie regularnej diagnostyki potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli, która jest podstawą do 
określenia aktualnego zapotrzebowania oraz określa, jakie działania powinny być planowane w tym 

zakresie;  

 konsultacje z dietetykiem;  

 wdrażanie działań ograniczających występowania zachowań ryzykownych – zapoznanie społeczności 
szkolnej z istniejącymi regulaminami i normami, uświadomienie, jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte 

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

stosowanie się do wyznaczonych zasad. 

 

2.Propagowanie wśród uczniów 

zdrowego trybu życia.  

3. Uświadamianie uczniom jak 

ważne jest zdrowe odżywianie się.  

4. Nauka gotowania/ przyrządzanie 

posiłków.  

5. Świadomość znaczenia ruchu 

fizycznego w życiu każdego 

człowieka.  

6. Zwiększenie aktywności 

fizycznej i wyrobienie nowych 

nawyków. 

- rajdy,  

- zajęcia sportowe,  

- dostępność nauczycieli,  

- dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych, 

 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele  

rok szkolny 

2022/2023 

Rodzice/ Opiekunowie 

uczniów  

 

Przykłady:  

 

 wprowadzenie zasady „wspólnego drugiego śniadania”;  

  dbanie o dofinansowanie obiadów dla uczniów z biedniejszych rodzin;  

  uczniowie podczas godziny wychowawczej przygotowują samodzielnie smaczne sałatki dla 
siebie i swoich znajomych z klasy. 

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

przygotowane przez starszych uczniów i prowadzone dla ich młodszych kolegów.  

  „witaminowi eksperci” – klasa otrzymuje miano witaminowego eksperta, przedstawiciele klas 
biorą udział w losowaniu witaminki; każda klasa przygotowuje opis danego związku, przedstawia 

w jakich produktach (przede wszystkim warzywach i owocach) można go odnaleźć, informuje 

dlaczego dana witamina jest ważna dla życia i zdrowia człowieka; eksperci mają szerokie pole do 

popisu – mogą przygotować ulotki, plakaty, wywiady z dietetykiem, stoisko, przy którym inne 

dzieci będą mogły skosztować przygotowanych przez „ekspertów” posiłków.  

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



spożywają podczas tygodnia (opis spożywanych produktów, sposób ich przyrządzenia, ilość  

w gramach, itp.) oraz obliczają wartość kaloryczną posiłków przy użyciu jednego z programów 

dostępnych w Internecie lub za pomocą metody papier, ołówek;  

 uczniowie przygotowują stoiska ze zdrową żywnością i krótko je omawiają;  

 zajęcia na przyrodzie/biologii – jaki wpływ na organizm ma jedzenie fast food’u?; dzieci 
przygotowują plakaty informujące o szkodliwości takiego jedzenia; eksperyment z fast food’em -

nauczyciel wkłada do kilku przezroczystych słoi kanapki, frytki itp. zakupione w wybranych przez 

siebie franczy z szybkiej obsługi; uczniowie prowadzą obserwacje „zmian w wyglądzie” 

zakupionych rzeczy: po 1 tygodniu, 2 tygodniach, 1 miesięcy itp. ćwiczenie ma uświadomić 

uczniom, że kupowane przez nich fast food’y nie mają nic wspólnego z prawdziwym jedzeniem, 

gdyż w sporej części, mimo upływu lat, nie ulegają zepsuciu; dzieci przygotowują pracę na ten 

temat zawierającą ocenę przewagi zdrowej, prawdziwej żywności;  

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

znaczenie protein, tłuszczów i węglowodanów dla funkcjonowania organizmu, o endorfiny w ciele 

po ćwiczeniach, o nauka czytania i rozumienia etykiet spożywczych na produktach;  

 podczas dłuższych przerw pt. „bądź fit”; wybrani bądź chętni uczniowie uczą innych wymyślonych 
przez siebie układów tanecznych;  

 organizacja rajdu – pieszy lub rowerowy; 

  nauczyciele i wychowawcy zachęcają uczniów do czynnego brania udziału w obowiązkowych  
i fakultatywnych zajęciach sportowych; 

 zajęcia prowadzone przez pedagoga szkolnego – informujące o negatywnych skutkach 

przyjmowania jakichkolwiek substancji psychoaktywnych, leków, produktów z nikotyną bądź 

napojów alkoholowych;  

7. Uświadamianie istnienia chorób 

cywilizacyjnych,  

8. Uświadomienie zjawiska 

depresji.  

9. Budowanie świadomości 

znaczenia bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.  

 - materiały informacyjne, - 

pogadanki, - ćwiczenia 

aktywizujące, - badania i 

sporządzenia ewaluacji, - 

dostępność nauczycieli, - e-lekcje, - 

dostępność i popularyzacja 

materiałów edukacyjnych. 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

rok szkolny 

2022/2023 

Uczniowie  

 



10. Rozbudzanie świadomości 

uczniów na temat wpływu reklamy 

na ich wybory życiowe.  

11. Tworzenie świadomości 

znaczenia dla zdrowia człowieka 

higieny jamy ustnej. 

Przykłady:  

 

 pogadanki z psychologiem bądź przygotowanym w tym celu pedagogiem, który przybliży uczniom 
zjawisko depresji, jej genezy, przechodzonych etapów, sposobach radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach;  

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

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

 kształtowanie w uczniach umiejętności empatii wobec innych ludzi – prowadzenie zajęć w formie 
dram, dzięki którym uczniowie będą mogli wcielić się w rolę innych osób, które przeżywają jakiś 

problem bądź mają rozterki;  

 zachęcanie uczniów do podejmowania działalności wolontariackiej na rzecz innych ludzi; 
alternatywa dla spędzania czasu przy komputerze, smart fonie…  

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

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

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

 wzbudzanie w uczniach poczucia zaufania – muszą mieć świadomość, że z każdym nawet 
najmniejszym problemem mogą zwrócić się do swojego wychowawcy; jeśli w klasie są nieśmiali 

uczniowie należy założyć skrzynkę pocztową, do której uczniowie mogą wrzucać swoje listy  

z prośbami/ skargami/ obawami;  

 pogadanki na godzinach wychowawczych, organizowanie w szkole imprez promujących zdrowy 
tryb życia np. Światowy Dzień Snu; Dzień bez komputera (3 maja) ; Światowy Dzień Jabłka  

(28 września); Światowy dzień Serca (29 września) itp.  

12. Podwyższenie poziomu wiedzy 

na temat istoty zdrowego 

odżywiania oraz codziennej 

aktywności fizycznej osób  

w każdym wieku.  

 

- materiały edukacyjne, - 

pogadanki, spotkania ze 

specjalistami, - szkolenia. 

  

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

rok szkolny 

2022/2023 

Uczniowie  

 

Przykłady:  

 

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

organizm młodego człowieka – spotkania z dietetykiem bądź przygotowanym w tym zakresie 

pedagogiem;  



 zorganizowanie spotkania pt. „Własne wypieki” – rodzice i nauczyciele przygotowują spotkanie, na 
który przygotowują własnoręcznie zrobione ciasta owocowe; w spotkaniu uczestniczą dzieci, ich 

rodzice, nauczyciele i zaproszeni goście;  

 spotkanie z dietetykiem i rozmowa na temat zdrowego żywienia;  

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

  uczestnictwo w szkoleniach pogłębiających nauczycielską wiedzę w temacie rozpoznawania osób 
będących pod wpływem dopalaczy, narkotyków, leków, czy innych substancji zaburzających 

świadomość – nauczyciele pozostają w stałych relacjach z policją, poradnią leczenia uzależnień 

oraz poradnią pedagogiczno-psychologiczną; w przypadku pojawienia się przesłanek, że omawiane 

zdarzenie mogło mieć miejsce, należy niezwłocznie powiadomić odpowiednie służby;  

 szkolenie „jak radzić sobie z trudnym dzieckiem” oraz „jak rozmawiać z trudnym rodzicem” – są to 
dwie kluczowe umiejętności, których opanowanie znacznie ułatwi jakąkolwiek pracę 

nauczycielską. 

 

13. Praca nad tworzeniem oraz 

utrzymywaniem pozytywnych 

relacji na linii szkoła – 

opiekunowie uczniów oraz 

planowanie i realizowanie 

wspólnych działań wychowawczo-

profilaktycznych.  

 

- szkolenia, - materiały edukacyjne, 

ulotki, - programy profilaktyczne, - 

badania. 

  

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

- nauczyciele 

rok szkolny 

2022/2023 

Uczniowie  

 

Przykłady:  

 

 rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków – wychowawcy i nauczyciele bacznie obserwują 
zachodzące zmiany w zachowaniu uczniów.; w chwili pojawienia się wątpliwości czy zachowanie 

jest akceptowane, nauczyciel ma obowiązek skontaktować się z odpowiednimi służbami;  

 wdrażanie programów profilaktycznych;  

 przeszkolenie nauczycieli z podejmowania działań interwencyjnych oraz wiedzy na temat 
czynników ryzyka, pojawiających się symptomów oraz sposobów reagowania w sytuacjach 

trudnych i ryzykownych;  

  nawiązanie współpracy z organami i instytucjami interwencyjnymi oraz instytucjami, placówkami, 
firmami i osobami prywatnymi, które promują prowadzenie zdrowego trybu życia. 

14. Pedagogizacja rodziców/ 

opiekunów, zapoznawanie ze 

specyfiką tematyki, w jaki sposób 

- filmy, materiały edukacyjne, - 

zajęcia sportowe, aktywizujące, - 

pogadanki, - dostępność 

- dyrektor  

- pedagog szkolny  

- wychowawcy klas  

rok szkolny 

2022/2023 

Uczniowie  

 



należy promować zdrowy styl życia 

oraz jak reagować w sytuacjach 

jego zagrożenia. 2. Profilaktyka 

zdrowego trybu życia. 

 

nauczycieli, - dostępność i 

popularyzacja materiałów 

edukacyjnych. 

- nauczyciele 

Przykłady:  

 

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

wskazującymi na wczesny wiek inicjacji seksualnej wśród uczniów; pogadanka ma na celu 

doradzenie w jaki sposób prowadzić dialog z młodym człowiekiem, aby zrozumiał czym grozi 

takie postępowanie;  

 wychowawca rozmawia z rodzicami na temat ich przyzwyczajeń żywieniowych w domu, tłumaczy 
dlaczego istotne jest samodzielne gotowanie.  

 „piknik rodzinny” podczas którego poza samodzielnie przygotowanymi posiłkami będzie można 
obejrzeć mecz piłki nożnej (ojcowie, wujkowie czy inni przedstawiciele męskiej części rodzinny); 

 „rodzinny dzień sportu” – szkoła przygotowuje liczne konkurencje sportowe, w których mogą 
uczestniczyć wszyscy członkowie rodziny np. dziecko z ojcem czy matką;  

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

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

oraz produkty żywieniowe, które kupuje dziecko oraz rozmawianie z nim na temat zdrowego 

odżywiania. rodzice/ opiekunowie dowiadują się w jaki sposób zaznajamiać swoją pociechę  

z różnorodnymi, smacznymi i zdrowymi produktami, nie koniecznie tymi, które prezentowane są  

w reklamach;  

 uświadomienie rodziców, w jaki sposób powinni wpływać na kształtowania prawidłowej postawy 
ciała dziecka oraz w razie pojawienia się pierwszych problemów bądź należy skontaktować się z 

pediatrą lub ortopedą;  

 wychowawca wraz z nauczycielem wychowania fizycznego zwracają uwagę rodzicom na 
nieobecności bądź małą aktywności podczas zajęć wychowania fizycznego (niekiedy są 

uzasadnione, często jednak są bezpodstawne); należy uświadomić rodziców, jaki wpływ na 

postawę oraz sferę intelektualną może mieć brak aktywności fizycznej;  

 uwrażliwienie rodziców na temat możliwości przeżywania depresji czy chorób cywilizacyjnych 

przez młodego człowieka; należy przedstawić im obecne statystyki mówiące o tym, że dzieci coraz 

w młodszym wieku dotknięte są takimi problemami; o działaniach prewencyjnych powinien 

wypowiedzieć się psycholog bądź specjalnie przygotowany w tym zakresie pedagog. 



 szkoła dostosowuje krzesła i ławki do indywidualnych predyspozycji uczniów;  

 spotkania z instytucjami, organizacjami czy osobami prywatnymi, które promują zdrowy tryb życia 
tj. organizacje sportowe, czy osoby fizyczne np. trener osobisty, instruktor tańca, jogi, fitnessu czy 

dietetyk 

 


