
    
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGRAM 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 

im. Bolesława Prusa w PIONKACH 

Rok szkolny  2022/2023 



Głównymi celami wychowania i profilaktyki szkoły są: 

1. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, 

poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim przejawom 

dyskryminacji. 

2. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, odpowiedzialność, 

miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, sprawiedliwość, mądrość, 

przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, pasja, niezależność, prawość, 

rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm. 

3. Kształtowanie umiejętności dbania o siebie, swoje zdrowie i bezpieczeństwo. 

4. Dostarczania wiedzy na temat rozwoju fizycznego i psychicznego człowieka. 

5. Dostarczanie wiedzy na temat mocnych i słabych stron ucznia, rozwijanie zdolności  

i zainteresowań ucznia. 

6. Kształtowanie umiejętności kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach. 

7. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych. 

8. Rozwijanie kompetencji informatycznych. 

9. Kształtowanie w uczniach takich cech jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, 

wytrwałość, wrażliwość na krzywdę innych, kreatywność, przedsiębiorczość. 

10. Zapobieganie agresji słownej i przemocy fizycznej poprzez kształtowanie właściwych 

postaw. 

11. Dostarczanie wiedzy na temat roli rodziny, grupy rówieśniczej- uświadamianie znaczenia 

pozytywnych więzi i relacji. 

12. Dostarczanie wiedzy na temat praw i obowiązków człowieka, dziecka, ucznia, ze 

szczególnym zwróceniem uwagi na prawa człowieka w oparciu o Powszechną Deklarację 

Praw Człowieka oraz Konwencję o Prawach Dziecka. 

13. Kształtowanie postaw szacunku, życzliwości i tolerancji w stosunku do innych ludzi  

a w szczególności do osób starszych i niepełnosprawnych. 

14. Rozwijanie umiejętności skutecznego porozumiewania się. 

15. Stwarzanie warunków do aktywności społecznej. 

16. Dbałość o rozwój moralny i etyczny uczniów. 

17. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, środowiskiem rodzinnym oraz poszanowanie 

dla dziedzictwa narodowego i tradycji. 

18. Dostarczanie wiedzy na temat historii szkoły, regionu, ojczyzny. 

19. Kształtowanie szacunku wobec symboli narodowych i miejsc pamięci. 

20. Podtrzymywanie i kultywowanie tradycji rodzinnych , szkolnych, lokalnych i narodowych



21. Kształtowanie postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. 

22. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

23. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji 

na te zagrożenia. 

24. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych. 

25. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 

26. Propagowanie ekologicznego stylu życia. 

 

 Współodpowiedzialnymi za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy 

uczestnicy programu. Do których to zaliczyć należy: rodziców, wychowawców klas, 

nauczycieli, pedagoga szkolnego, uczniów oraz wszystkich pracowników administracji.  

 

Do zadań każdego z wyżej wymienionych grup należy w szczególności m.in.:  

Rodzice: 

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

Wychowawcy klas: 

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

• realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny; 

• podejmują działania w przypadkach przemocy, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych 

nałogów; 

• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych; 

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno 

- pedagogicznej; 

• nadzorują realizację obowiązku szkolnego; 

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

• współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne 

klasy; 

• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi. 



Nauczyciele: 

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych; 

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów; 

• informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych 

zdolnościach; 

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

• dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia; 

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

• realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo  

- profilaktycznego szkoły. 

Uczniowie: 

• przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia; 

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności 

szkolnej; 

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku 

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły; 

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej. 

Pedagog szkolny: 

• prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów; 

• diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania; problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

• udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 



• podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci; 

• minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

• pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

• wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno  

- pedagogicznej. 

Pracownicy administracyjni: 

• Wspierają wychowawców i nauczycieli w realizacji wybranych zadań przewidzianych 

w programie wychowawczo - profilaktycznym szkoły ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na bezpieczeństwo. 

 

Główne normy zachowania obowiązujące uczniów w szkole. Uczniowie: 

1. Zawsze są przygotowani do lekcji. 

2. Zachowują się kulturalnie i z szacunkiem. 

3. Nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej. 

 

Imprezy szkole przewidziane w roku szkolnym 2022/2023 

 
 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, ślubowanie klas pierwszych 

• Dzień Chłopaka 

• Andrzejki 

• Dzień Komisji Edukacji Narodowej 

• Akademia z okazji Święta Niepodległości 

• Mikołajki 

• Jasełka szkolne oraz Wigilie klasowe 

• Zabawa choinkowa 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Walentynki 

• Dzień Kobiet 

• Pierwszy Dzień Wiosny 

• Dzień Ziemi 

• Akademia z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 

• Dzień Matki 



• Dzień Dziecka -Dzień Sportu 

• Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 

 W związku z występowaniem ryzyka sięgania przez uczniów po środki 

psychoaktywne takie jak: papierosy, alkohol, narkotyki czy dopalacze należy zwrócić uwagę 

na czynniki ryzyka, które to mają ścisły związek z występowaniem zachowań ryzykownych 

oraz na czynniki chroniące które w znacznym stopniu mogą chronić uczniów przez sięganiem 

po środki uzależniające.   

Do czynników ryzyka zaliczyć możemy:
1
 

1. Indywidualne czynniki ryzyka: 

 niska samoocena, 

 deficyty rozwojowe: nadpobudliwość, słaba odporność na frustrację, niedojrzałość 

emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna 

 cechy charakteru takie jak: impulsywność, skłonność do zachowań ryzykownych, 

wysoki poziom lęku i niepokoju 

 podatność na wpływy 

 niski poziom oczekiwania sukcesu 

 duże zapotrzebowanie na stymulację 

 wcześnie występujące zachowania problemowe (zachowania opozycyjne, 

buntownicze, agresywne) 

 wczesne rozpoczynanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi 

(inicjacja przed 12 rokiem życia ) 

 pozytywne oczekiwania dotyczące skutków picia alkoholu i używania innych 

substancji 

2. Rodzinne czynniki ryzyka: 

 niekorzystne czynniki prenatalne (palenia papierosów lub picie alkoholu przez matkę 

w czasie ciąży) 

 brak więzi z rodzicami, wrogość wobec dziecka 

 konflikty rodzinne z udziałem dziecka 

 nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich (słaby nadzór nad dzieckiem, małe 

zaangażowanie rodziców w aktywność dziecka, surowa dyscyplina w domu lub brak 

dyscypliny; niekonsekwencja wychowawcza) 

                                                                 
1 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące - Mądra Ochrona (madraochrona.pl)  

https://madraochrona.pl/strefa-specjalisty/czynniki-ryzyka-i-czynniki-chroniace/


 przyzwalające postawy rodziców wobec różnych zachowań problemowych dzieci 

 antyspołeczne wzorce ról w dzieciństwie, negatywne wzory starszego rodzeństwa 

(picie, palenie, używanie narkotyków) 

 przestępczość, nadużywanie środków psychoaktywnych przez rodziców, choroby 

psychiczne rodziców 

3. Czynniki ryzyka związane ze szkołą: 

 zły klimat społeczny szkoły, niski poziom nauczania, brak wsparcia nauczycieli 

 wczesne niepowodzenia w nauce 

 negatywny stosunek do szkoły i obowiązków szkolnych 

 problemy z zachowaniem w szkole 

4. Czynniki związane z rówieśnikami 

 przynależność do niekonstruktywnej grupy rówieśniczej (rówieśnicy z problemami  

w zachowaniu, nie respektujący norm społecznych, używający substancji 

psychoaktywnych) 

 obserwowanie u rówieśników aprobaty dla używania substancji psychoaktywnych 

 odrzucenie przez rówieśników 

5. Czynniki środowiskowe: 

 duża dostępność substancji psychoaktywnych 

 nasilenie przemocy w środowisku lokalnym 

 bieda, niski status społeczno-ekonomiczny 

 wysoka przestępczość, nieprzestrzeganie prawa 

 

Do czynników chroniących zaliczyć możemy:
2
 

1. Czynniki chroniące indywidualne: 

 wysoka inteligencja, zdolność uczenia się, ciekawość poznawcza 

 posiadanie planów i celów życiowych, aspiracje edukacyjne 

 zrównoważony temperament, towarzyskość, dobre zdolności adaptacyjne 

 sprawne mechanizmy samokontroli (radzenie sobie z negatywnymi emocjami, 

kontrola impulsów) 

 poczucie własnej wartości, wiara we własne możliwości 

 optymizm i pogoda ducha 

                                                                 
2 Czynniki ryzyka i czynniki chroniące - Mądra Ochrona (madraochrona.pl)  

https://madraochrona.pl/strefa-specjalisty/czynniki-ryzyka-i-czynniki-chroniace/


 umiejętności społeczne (porozumiewanie się z innymi w sytuacjach konfliktowych, 

rozwiązywanie problemów, asertywność, poczucie własnej skuteczności) 

2. Czynniki chroniące rodzinne: 

 silna więź z rodzicami 

 zaangażowanie rodziców w życie dziecka 

 wsparcie ze strony rodziców, zaspokajanie potrzeb dziecka (emocjonalnych, 

poznawczych, społecznych i materialnych) 

 zasady rodzinne, jasne oczekiwania rodziców 

3. Czynniki chroniące związane ze szkołą: 

 poczucie przynależności do szkoły 

 pozytywny klimat szkoły i wsparcie nauczycieli 

 wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy 

 wzmocnienia pozytywne, okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych 

osiągnięć; 

4. Czynniki chroniące rówieśnicze: 

 przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej (rówieśnicy akceptujący normy,  

z aspiracjami edukacyjnymi, prospołeczni) 

5. Czynniki chroniące środowiskowe: 

 zaangażowanie w konstruktywną działalność (dostęp do klubów młodzieżowych, 

klubów sportowych, wspólnot religijnych, wolontariat) 

 przyjazne i bezpieczne sąsiedztwo (dostęp do ośrodków rekreacji, klubów, poradni, 

ośrodków interwencji kryzysowej) 

 obecność wspierających, mądrych dorosłych (mentorów, wychowawców, trenerów, 

księży itp.) 

Do sposobów wzmacniania czynników chroniących u uczniów zaliczyć możemy: 

 rozmawianie z nimi i uważne słuchanie tego co mówią 

 pomaganie im w przezwyciężaniu trudności 

 zapewnienie im bezpieczeństwa 

 zapewnienie im akceptacji 

 naukę mówienia “nie” 

 



Do najważniejszych zadań Programu Wychowawczo – Profilaktycznego  

w roku szkolnym 2022/2023 należy zaliczyć: 

1. PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

L.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby 

realizacji 

I. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom w szkole  

 

1. Doskonalenie warunków 

bezpiecznego funkcjonowania 

ucznia w szkole i poza nią.  

 

2. Ochrona uczniów przed 

skutkami niepożądanych działań 

ludzi z zewnątrz.  

 

3. Eliminowanie zagrożeń 

pożarowych.  

 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz odpoczynku 

między lekcjami.  

 

5. Ochrona mienia społecznego.  

 

6. Przeciwdziałanie agresji w 

szkole.  

 

7. Eliminowanie zagrożeń 

związanych z zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 

 

Lekcje z wychowawcą, 

apele, pogadanki, zajęcia 

pozalekcyjne, zajęcia 

warsztatowe i 

profilaktyczne. 

Spotkania ze strażakami  z 

OSP w Pionkach, nauka 

udzielania pierwszej 

pomocy, organizowanie 

próbnych alarmów 

przeciwpożarowych. 

 

 

II Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania 

o własne 

bezpieczeństwo  
 

1. Zaznajamianie z przepisami 

BHP, drogami ewakuacyjnymi w 

szkole.  

 

2. Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

podróżowania, nawiązywania 

znajomości, wypoczynku nad 

wodą, itp.  

3. Zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i urządzeń 

elektronicznych (telefonów 

komórkowych, tabletów, itp.) 

4. Bezpieczne zachowanie podczas 

przerw 

Spotkania  z policjantami 

–prelekcje na 

temat :”Bezpieczeństwo w 

czasie ferii i wakacji” oraz 

„Bezpieczna droga do 

szkoły” 

Filmy edukacyjne, 

warsztaty integracyjne dla 

uczniów. 

 

 

 

Dyżury nauczycieli na 

korytarzach szkolnych. 

III Doskonalenie 1. Minimalizowanie zagrożeń Pogadanki, prezentacje 



umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń i 

właściwego 

zachowania się w 

sytuacjach 

niebezpiecznych  
 

związanych z drogą „do” i „ze” 

szkoły.  

 

2. Kształtowanie gotowości i 

umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach.  

 

3. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem towarzyskim, 

podróżami, aktywnością w 

okresach wolnych od nauki.  

 

4. Doskonalenie umiejętności 

szacowania ryzyka sytuacyjnego, 

rozpoznawanie nietypowych 

sygnałów niebezpieczeństwa.  

 

5. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z korzystaniem z 

Internetu.  

 

multimedialne, spotkania z 

policjantem, strażakami i 

żołnierzami 

Zajęcia z pielęgniarką 

szkolną i nauczycielem 

przyrody.  

 

IV Nabywanie 

umiejętności 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych, 

ryzykownych i 

konfliktowych  
 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników ryzyka.  

 

2. Propagowanie wiedzy o 

społecznych mechanizmach 

wywierania wpływu i 

konstruktywnych sposobach 

radzenia sobie z nimi.  

 

3. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów  w przypadku trudnych 

sytuacji wychowawczych.  

(zażywanie substancji 

psychoaktywnych, dopalaczy, 

narkotyków, palenie papierosów)  

 

4. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność działań 

profilaktycznych. 

  

Negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, 

dyskusje, rozmowy, 

pogadanki.  

Aktywne uczestniczenie w 

lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych.  

Współpraca z osobami i 

instytucjami zajmującymi 

się problematyką 

uzależnień.  

Organizowanie prelekcji 

dla rodziców. Współpraca 

z Miejską Komisją ds. 

Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych 

oraz z Poradnią 

Psychologiczno-

Pedagogiczną w Pionkach. 

 

 

 

 

 

 

2. KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH 

 



Lp. Zadania szkoły Cele Formy realizacji 

I. Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego i 

aktywnego 

uczestnictwa w 

życiu społecznym 

1.Rozwijanie samorządności 

uczniów. 

Uczenie zasad demokracji. 

 

2. Rozwijanie tolerancji wobec 

innych. 

Kształtowanie właściwych postaw 

w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych i 

odmiennych kulturowo. 

Poznanie i respektowanie praw i 

obowiązków ucznia. 

 

3. Rozwijanie zainteresowań 

uczniów, rozbudzanie pasji. 

 

4. Kształtowanie umiejętności, 

celowego korzystania z 

elektronicznych nośników 

informacji- Internet, gry 

komputerowe, telewizja, radio. 

 

5. Umiejętność  pożytecznego 

organizowanie czasu wolnego. 

 

6. Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych uczniów. 

 

7. Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów. 

 

 

 

 

Udział  uczniów w 

pracach Samorządu 

Szkolnego i klasowego. 

Udział uczniów w 

procesie planowania pracy 

klasy, szkoły. 

Uczestnictwo w 

organizacji uroczystości 

szkolnych, imprez itp. 

 Udział uczniów w 

akcjach organizowanych 

przez szkołę np. „Góra 

grosza” 

Reprezentowanie szkoły 

w czasie uroczystości 

lokalnych. Udział w 

konkursach ,zawodach 

sportowych. Spotkanie z 

seniorami z okazji Dnia 

Babci i Dziadka,. 

Zapoznanie z  

Kodeksem Ucznia, 

Statutem  Szkoły, 

regulaminami, 

programami 

Percepcja sztuk 

teatralnych, koncertów np. 

Filharmonia Narodowa 

Realizacja projektów  

szkolnych. Konkursy 

pięknego czytania  

Udział w lekcjach 

muzealnych. Imprezy 

integracyjne, uroczystości, 

wyjazdy itp. 

II. Dążenie do 

uzyskania 

wysokiego 

poziomu kultury 

osobistej 

1.Budowanie systemu wartości- 

przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości. 

 

2. Wpajanie szacunku i tolerancji 

do odmiennych poglądów, ludzi, 

religii 

 

3. Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, zawierania 

kompromisów. 

 

4.Egzekwowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec  

rówieśników, osób dorosłych i 

Prowadzenie zajęć 

ukazujących wzorce 

osobowe, właściwe 

zachowania i postawy w 

literaturze, historii, 

współczesności.  

 

 

Percepcja wartościowych 

filmów, sztuk teatralnych, 

wystaw.  

 

Lekcje wychowawcze, 

pogadanki, apele szkolne. 

Diagnoza postaw.  



niepełnosprawnych. 

 

5. Wzmacnianie pozytywnych 

postaw (postawy prospołeczne i 

pozytywna komunikacja) 

 

6. Zwracanie uwagi na kulturę 

osobistą, w tym kulturę języka. 

 

7. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa 

i czyny. 

 

8. Praca na rzecz innej osoby, 

klasy, szkoły. 

 

9. Promowanie uczniów za pracę 

na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 

 

10. Przekazanie uczniom 

informacji na temat konieczności 

poszanowania cudzych dóbr 

materialnych i osobistych oraz 

mienia szkoły. 

 

11. Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji w sytuacjach 

konfliktowych 

 

12. Uświadomienie dzieciom, że 

każdy może popełnić błąd.  

Pobudzenie ucznia do stawiania 

pytań, jak poprawić niekorzystną 

sytuację. 

 

 

Działania mające na celu 

wykazanie troski o wygląd 

sal, otoczenia szkoły.  

 

Scenki dramowe podczas 

warsztatów szkolnych.  

 

Omawianie z uczniami 

prawidłowego 

postępowania w trudnych 

sytuacjach.  

 

Praca uczniów w 

szkolnym Wolontariacie.   

III. Rozwijanie 

zachowań 

asertywnych i 

empatycznych 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw 

i zachowań uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie 

uszanować zdanie innych oraz 

potrafi bronić własnego zdania; 

uczeń umie powiedzieć nie na 

niewłaściwe propozycje, dokonuje 

trafnego wyboru. 

 

2. Rozwijanie umiejętności 

słuchania i zabierania głosu. 

 

3. Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego. 

Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 

Prowadzenie warsztatów 

dla uczniów, pogadanki na 

lekcjach, prelekcje 

specjalistów.  

Filmy edukacyjne na 

temat asertywności. 

 

Realizacja programów 

profilaktycznych - „Spójrz 

inaczej”, „ Jak  żyć z 

ludźmi” „Moc emocji”, 

opieka pedagoga, 

współpraca z PPP, Sądem 

dla nieletnich, Komendą 

Policji itp.  

Udział w akcjach 



narkotyków, dopalaczy również 

negatywnego oddziaływania 

nieodpowiedniego towarzystwa. 

 

4.Kształtowanie postawy 

życzliwości i  

umiejętności niesienia pomocy 

innym. 

 

5.Działalność szkolnego 

wolontariatu 

 

charytatywnych 

prowadzonych przez 

wolontariuszy np. 

zbieranie zabawek dla 

dzieci z Domu Dziecka, 

organizowanie żywności 

dla  zwierząt ze 

schroniska w Pionkach, 

zbieranie plastikowych 

nakrętek dla dzieci 

chorych, pomoc ludziom 

starszym, udział w 

akcjach wolontariackich 

prowadzonych na terenie 

kraju i świata itp.   
 



3. PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy realizacji 

I Zapobieganie 

zachowaniom 

agresywnym  

i przemocy  

w szkole 

1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych.  

 

2. Kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc oraz 

umiejętności nieagresywnego, 
asertywnego zachowywania się  

w sytuacjach konfliktowych  

i problemowych. 

 

3. Monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole. 

 

4. Wpajanie szacunku i tolerancji 

do odmiennych poglądów ludzi, 

religii. 

 

5. Zwracanie uwagi na kulturę 

słowa. 

 

6. Wzmacnianie pozytywnych 

postaw (postaw prospołecznych  

i pozytywna komunikacja).  

 

Pogadanki i prelekcje. 
Organizowanie spotkań  

z policjantami. 
Warsztaty z pedagogiem 

szkolnym. 

II Uświadomienie 

dzieciom zagrożeń 

jakie niosą ze sobą 

uzależnienia 

1.Zrozumienie szkodliwości 
używek, środków 
psychoaktywnych, dopalaczy. 
 
2.Nauka zachowań asertywnych. 

 

3. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność działań 

profilaktycznych. 

 

4. Kształtowanie postawy 

życzliwości i umiejętności 

niesiania pomocy innym.  

Spektakle profilaktyczne, 
prelekcje multimedialne, 

programy profilaktyczne. 

Warsztaty z pedagogiem. 

III Ochrona dziecka 
przed 

niebezpieczeństwa

mi w sieci 

1. Pokazywanie uczniom zagrożeń 
jakie niosą ze sobą gry 
komputerowe, telefony 
komórkowe, Internet. 
2. Zapobieganie cyberprzemocy. 

Spotkania z policjantami, 
prelekcje, dostarczanie 

broszur i ulotek. 

IV Nabywania 

umiejętności 

radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych, 

1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania czynników ryzyka. 

 

2. Propagowanie wiedzy  

o społecznych mechanizmach 

Negocjacje, mediacje, 
asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, 
dyskusje, rozmowy, 
pogadanki.  



ryzykownych 

i konfliktowych 

wywierania wpływu  

i konstruktywnych sposobach 

radzenia sobie z nimi. 

 

3. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów (zażywanie substancji 

psychoaktywnych, dopalaczy, 

narkotyków, palenie papierosów). 

 

4. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność działań 

profilaktycznych. 

Aktywne uczestniczenie 
w lokalnych i krajowych 

akcjach edukacyjnych. 

Współpraca z osobami  

i instytucjami zajmującymi 

się problematyką 

uzależnień. 

V Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym - 

wspieranie 

uczniów 

mających 

trudności  

w nauce i w 

przystosowaniu się 

w grupie 

1. Diagnozowanie trudności  

w nauce. 

 

2. Dostosowywanie wymagań do 

możliwości indywidualnych 

uczniów. 

 

3. Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

 

4. Tworzenie zespołów wsparcia. 

 

5. Budowanie motywacji do nauki. 

 

6. Rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień uczniów. 

Prowadzenie 

indywidualnych 

rozmów z uczniami, 

udzielanie wsparcia 

psychicznego, kierowanie 

uczniów na badania do 

PPP, pomoc uczniom  

w nauce w świetlicy 

szkolnej, organizowanie 

dla uczniów zajęć 

wyrównawczych, 

korekcyjno - 

kompensacyjnych  

i rewalidacyjnych. 

 
 

 

4. WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

I Kształtowanie 
zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 

1. Korygowanie wad budowy, 
postawy oraz wymowy. 

 

 

 

 

2. Kształtowanie nawyku dbania  

o własne zdrowie. Zwracanie 

uwagi na utrzymanie higieny ciała  

i higieny jamy ustnej. Dbanie  

o schludny wygląd zewnętrzny. 

 

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku. 

Umiejętne zagospodarowanie 

Realizacja zajęć  
z gimnastyki korekcyjnej  
i zajęć logopedycznych. 
Lekcje wychowania 
fizycznego i zajęcia SKS. 

 Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, 

organizacja czynnego 
wypoczynku w czasie 
wolnym.  

Organizowanie zajęć  

w terenie, wycieczek 

pieszych, rowerowych. 

 Prowadzenie zajęć 

wychowania 

 komunikacyjnego. 



czasu wolnego. 

 

4. Kształtowanie sprawności 

fizycznej, odporności. 

Uświadomienie roli i znaczenia 

sportu. Wpajanie nawyku 

rozwijania własnych predyspozycji 

w zakresie dyscyplin sportu. 

Przeprowadzenie egzaminu 

na kartę rowerową. 

Spotkania z policjantami. 

Udział w różnych akcjach 

prozdrowotnych. 

II Wzbudzanie 
w uczniach 
poczucia 
odpowiedzialności 
za własne zdrowie 

1.Nabywanie właściwych 
nawyków zdrowego odżywiania 
się. 
 
2. Dostarczanie wiedzy na temat 

zdrowej żywności 

Spotkania z dietetykiem. 

Pogadanki i dyskusje na 

godzinach wychowawczych. 

Prelekcje. 

III Zapewnienie 
uczniom 

poczucie 

bezpieczeństwa 

fizycznego  

i psychicznego 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa  
i higieny pracy ucznia. 
 
2.Zachowanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach i ulicach 

ze szczególnym zwróceniem uwagi 

na bezpieczną drogę do szkoły. 

 

3.Zachowanie zasad bezpiecznego 

zachowania się podczas ferii 

szkolnych i wakacji. 

 

4. Udzielanie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

Opracowanie i realizacja 
harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich.  

Zapoznanie 

uczniów i rodziców  

z zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie 

szkoły.  

Spotkanie  

z policjantem.  

Współpraca z powołanymi 

do tego instytucjami, 

organizacjami.  

Prelekcje, rozmowy  

z pedagogiem szkolnym oraz 

specjalistami.  

W pracy z uczniami 

uwzględnia się orzeczenia 

poradni psychologiczno - 

pedagogicznej oraz opinie 

PPP 

 
 

IV Wskazywanie 
szkodliwości 

używek 

takich jak: 

papierosy, 

alkohol, 

narkotyki, 

dopalacze 

1.Uświadomienie dzieciom 
szkodliwości palenia papierosów, 

picia alkoholu oraz zażywania 

narkotyków i dopalaczy. 

 

2.Nauka zachowań asertywnych. 

Realizacja programów 
profilaktycznych. Pogadanki 

i prelekcje.  

 

 

 

V Wskazywanie 
sposobów 

rozsądnego 

spędzania wolnego 

czasu 

1. Budzenie w uczniach 
świadomości, że 
czas wolny zawsze stanowi szansę 

do samorealizacji i jest wartością, 

której nie należy marnować. 

Organizowanie imprez 
klasowych i wyjazdów 

turystycznych. 

Zachęcanie uczniów do 

udziału w kołach 

zainteresowań i zajęciach 

pozalekcyjnych.  



Pogadanki nt. sposobów 

aktywnego spędzania czasu 

wolego.  

VI Opieka zdrowotna 
prowadzona  

w szkole 

1.Troska o prawidłowy rozwój 

dziecka. 

2.Zapobieganie 

nieprawidłowościom 

rozwojowym. 

3.Przestrzeganie szczepień 

ochronnych. 

4. Dbałość o zęby i jamę ustną. 

5. Właściwe odżywianie. 

 

6.Dbałość o higienę ciała. 

 

7. Promowanie zdrowego stylu 

życia. 

Przeprowadzanie świadczeń 
diagnostycznych i testów 

przesiewowych, 

przeprowadzanie 

profilaktycznych badań 

lekarskich, ustalanie 

terminów szczepień, 

prelekcje i pogadanki na 

tematy zdrowotne 

przeprowadzane przez 

pielęgniarkę szkolną. 

VII Profilaktyka 
związana 
z COVID - 19 

1. Niwelowanie zagrożeń 
wynikających z obecnej sytuacji 
epidemiologicznej.  

Wdrażanie do przestrzegania 
zaleceń sanitarno – 
epidemiologicznych.  

VIII Profilaktyka 
przewlekle 
chorych 

1. Minimalizowanie zagrożeń.  Prelekcje i pogadanki. 

 

5. DORADZTWO ZAWODOWE 

L.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby 

realizacji 

I Dostarczanie 

uczniom  wiedzy 

pozwalającej na 

świadomy wybór 

dalszego 

kształcenia 

1.poznawanie  swoich mocnych i 

słabych stron, zainteresowań, 

predyspozycji 

2.Zwrócenie uwagi na czynniki 

jakie należy brać pod uwagę przy 

wyborze przyszłego zawodu i 

szkoły  

3. Poznanie przeciwwskazań 

zdrowotnych przy wyborze danego 

zawodu 

Pogadanki, prelekcje 

multimedialne, 

warsztaty ,ankiety, testy 

zainteresowań, testy 

predyspozycji 

zawodowych, spotkania  z 

dyrektorami szkół, 

absolwentami, 

przeprowadzanie badań  w 

PPP, wycieczki do szkół 

II Zapoznanie 

uczniów z 

aktualnym rynkiem 

pracy 

1.Przedstawienie  uczniom 

aktualnie najbardziej 

poszukiwanych zawodów 

2. Zapoznanie uczniów z ofertami 

pracy 

3.Gromadzenie i udostępnianie 

informatorów edukacyjnych 

uczniom 

Spotkanie z doradcą 

zawodowym z PUP, z 

OHP i PPP. Analiza 

informatorów i broszur o 

różnych zawodach 

 

 

 

6. ROLA RODZINY W ŻYCIU DZIECKA 



 
Lp. Zadania szkoły Cele Formy realizacji 

I Wspomaganie 

wychowawczej roli 

rodziny 

1.Właściwa organizacja  i 

realizacja zajęć edukacyjnych  

wychowania do życia w rodzinie. 

 

2.Ukazywanie wartości rodziny w 

życiu osobistym człowieka. 

3.Wnoszenie pozytywnego 

wkładu w życie swojej rodziny. 

 

Zajęcia koedukacyjne. 
Zajęcia w grupach dla 
dziewcząt i chłopców. 
 
 
Filmy edukacyjne. 
Pogadanki z pedagogiem i 
psychologiem na 
godzinach 
wychowawczych. 

II Ochrona i 

wzmacnianie 

zdrowia 

psychicznego dzieci 

1.Pomoc w przygotowaniu dziecka 

do zrozumienia i akceptacji. 

przemian okresu dojrzewania. 

2.Pokonywanie trudności okresu 

dorastania. 

3.Kierowanie własnym rozwojem, 

poznawanie, analizowanie i 

wyrażanie uczuć, rozwiazywanie 

problemów. 

Pogadanki na godzinach 
wychowawczych. 
 
Pogadanki z pielęgniarką 
szkolną i psychologiem. 
 
Warsztaty  z pedagogiem 
szkolnym. 

III Ukazywanie 

wartości 

rodziny w życiu  

osobistym 

człowieka. 

1.Wnoszenie pozytywnego 

wkładu w życie swojej rodziny. 

2.Usprawnianie komunikacji w 

rodzinie, w tym wyrażanie 

postawy miłości do najbliższych. 

3. Nabywanie umiejętności 

przepraszania i wybaczania. 

4.Uczenie norm i zgodnych z nimi 

zachowań. 

Organizacja Dnia Matki i 
Ojca w szkole. 
Organizacja Dnia Babci i 
Dziadka w poszczególnych 
klasach. 
Organizacja „Festynu 
Rodzinnego” dla 
wszystkich uczniów i 
rodziców. 
 
. 
 

 

 

7. POMOC I WSPARCIE DLA DZIECI I RODZIN Z UKRAINY 

 

Lp. Zadania szkoły Cele Formy realizacji 

I Zapewnienie 
uczniom poczucia 
bezpieczeństwa 
fizycznego i 
psychicznego. 

1.Rozpoznanie problemów 

uczniów z Ukrainy; ich potrzeb 

wychowawczych i 

profilaktycznych 

2. Zapoznanie się z czynnikami 

ryzyka, które wiążą się z 

wysokim prawdopodobieństwem 

wystąpienia zachowań 

problemowych np. bariera 

językowa, różnice kulturowe, 

trauma z przymusowym 

przesiedleniem 

3. Zwiększenie kompetencji 

uczniów w zakresie radzenia 

Pogadanki z dziećmi 

polskimi przygotowujące 

na przyjęcie nowych 

uczniów. 

Filmy profilaktyczne na 

temat pomocy uchodźcom 

wojennym. 

Zajęcia integracyjne w 

grupach. 

Stworzenie pozytywnego 

klimatu w szkole. 

 

 

 



sobie z sytuacją kryzysową i 

stresem 

4.Udzielanie uczniom z Ukrainy 

pomocy psychologiczno-

pedagogicznej 

 

5.Troska o właściwą edukację 

dzieci 

 

 

Indywidualne rozmowy  i 

zajęcia z pedagogiem oraz 

psychologiem 

Pomoc w nauce języka 

polskiego przez 

nauczycieli i dzieci. 

Zorganizowanie 

dodatkowych godzin 

j.polskiego. 

Wypożyczanie polskich 

podręczników do nauki. 

 
 

II Zapewnienie 

uczniom pomocy 

socjalnej i opieki 

zdrowotnej. 

1.Organizowanie obiadów dla 

dzieci z Ukrainy ( w razie 

potrzeby) 

2. Organizowanie pomocy 

rzeczowej ( w razie potrzeby) 

 

3.Objęcie uczniów opieką 

medyczną i stomatologiczną 

 

4.Zgłaszanie dzieci do Programu 

dla Szkół; owoce, warzywa i 

mleko w szkole. 

Kierowanie rodziców do 

MOPS-u 

Zbiórki odzieży, artykułów 

szkolnych biurowych i 

spożywczych.  

Otoczenie dzieci opieką 

doraźną: wyprawki 

szkolne, słowniczki  

polsko- ukraińskie. 

Włączanie uczniów do 

akcji i kampanii 

profilaktycznych 

organizowanych w szkole. 

 

III Integracja 

kulturowa uczniów 

ukraińskich i 

polskich. 

1.Poznanie kultury i tradycji 

Ukrainy. 

2.Kształtowanie postawy 

szacunku wobec innej 

narodowości. 

Zorganizowanie nauki 

religii prawosławnej. 

Pogadanki na temat 

kultury ukraińskiej, 

poznanie symboli 

narodowych, wywieszanie 

flagi Ukrainy. 

 

 

IV Doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli do pracy 

z uczniami z 

Ukrainy. 

 1.Analiza aktów prawnych    

dotyczących kształcenia i 

wychowania dzieci z Ukrainy w 

polskim systemie edukacji. 

 2.Zapoznanie się z podstawą 

języka ukraińskiego w przypadku 

pierwszych kontaktów z uczniem z 

Ukrainy.(alfabet, fonetyka, zwroty 

grzecznościowe itp. ) 

  

Udział nauczycieli w 

szkoleniach i kursach 

podnoszących 

kompetencje nauczycieli 

do pracy z uczniami. 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły na rok szkolny 2022/2023 powstał na 

podstawie: 

1. Ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców we wrześniu 

2022 roku. 

2. Wniosków z ewaluacji wewnątrzszkolnej. 

3. Rozmów z nauczycielami i uczniami. 

4. Kierunków polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 
 

 Za realizację Programu Wychowawczo - Profilaktycznego szkoły na rok szkolny 

2022/2023 odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad 

prawidłowością jego realizacji. 

 

ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

1) analizę dokumentacji, 

2) przeprowadzenie zajęć, 

3) udział w akcjach, programach i projektach,  

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) analizy przypadków. 

 

 Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół 

ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez 

dyrektora. W skład zespołu wchodzą wszyscy wychowawcy, przewodniczącym jest pedagog 

szkolny. Zadaniem zespołu jest opracowanie  wyników z realizacji programu. Wychowawcy 

piszą sprawozdania z realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego, które zbiera 

przewodniczący i tworzy raport. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego 

zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców na zakończenie roku szkolnego. 

 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły oraz Samorządem Uczniowskim PSP nr 2  

w dniu 29.09.2022 


