
1 
 

SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

im. Komisji Edukacji Narodowej w Brzostku 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem (…), 

ażeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich.” 

JAN PAWEŁ II 
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I. ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE PROGRAMU 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie 

programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, 

których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w 

zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z 

uwzględnieniem: 

 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku 

szkolnym 2021/2022, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych), 

 dokumentacji pedagoga szkolnego, 

 diagnozy lokalnych zagrożeń Gminy Brzostek, 

 podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej na nowy rok szkolny, 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania i 

rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, 

uczniów, rodziców). 

 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zrachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym jego elementem jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 
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 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

 

 

II. DIAGNOZA PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH W SPOŁECZNOŚCI 

SZKOLNEJ 

 

Przeprowadzona diagnoza została oparta przede wszystkim na obserwacji rozwoju 

uczniów, ich funkcjonowania na terenie szkoły i poza nią, analizie zapisów w 

dziennikach lekcyjnych, dziennika pedagoga szkolnego, licznych rozmowach z 

nauczycielami i rodzicami oraz analizie ankiet dla nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Analiza ankiet pozwoliła na wyłonienie zagadnień, które należy zmodyfikować i 

wzmocnić w roku szkolnym 2021/2022, bądź ukazała nowe, które należy 

wprowadzić do planu wychowawczego klasy i Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego szkoły. Dotychczasowe oddziaływania wychowawcze przynoszą 

oczekiwane efekty, co jest wskazaniem do dalszego utrwalania wypracowanych 

postaw i zachowań naszych uczniów. Systematyczna realizacja programów 

wychowawczych klas odnosi pozytywne skutki, należy jednak w dalszym ciągu 

pracować nad ty, co wymaga wsparcia i wzmocnienia. Przeprowadzona analiza 

pozwoliła wyłonić najistotniejsze czynniki ryzyka. 

 

Czynniki ryzyka związane ze szkołą i środowiskiem rodzinnym ucznia to: 

  trudności w budowaniu poprawnych relacji między uczniami, 

odbudowaniu tych relacji (szczególnie po nauczaniu zdalnym), 

 niska kultura osobista uczniów (agresja słowna, brak szacunku wobec siebie), 

 nieumiejętność poprawnego komunikowania się, 

  brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych 

(niedostateczne kierowanie własnym zachowaniem, brak kontroli 

przeżywanych emocji), 

 niepowodzenia szkolne (trudności w uczeniu się wynikające z różnych przyczyn), 

  przemoc rówieśnicza (pojedyncze przypadki stosowania agresji 

fizycznej), 

 brak umiejętności organizowania i efektywnego wykorzystywania wolnego czasu, 

  nadmierną ilość czasu spędzanego przed komputerem, nieumiejętne 
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korzystanie z portali społecznościowych, cyberprzemoc 

 stres, strach związany z obawą przed zachorowaniem na Covid-19, 

 niskie kompetencje społeczne-problem z asertywnością, trudności  

z radzeniem sobie z problemami, problemy w relacjach rówieśniczych,  

 konflikty między rodzicami ( kłótnie, separacje, rozwody), 

 problem alkoholowy w rodzinie. 

 

Czynniki chroniące: 

 silna więź emocjonalna z rodzicami, opiekunami, 

 zainteresowanie nauką szkolną, odnoszenie sukcesów, 

 posiadanie zainteresowań, zamiłowań, pasji, 

 szacunek do norm, wartości i autorytetów, 

 wrażliwość społeczna, 

  wiedza na temat skutków zagrożeń, wynikających  z różnych 

zachowań ryzykownych, 

 poczucie przynależności do grupy rówieśniczej, 

 pozytywny klimat szkoły, 

 okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć, 

 akceptująca i życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów, 

 wsparcie ze strony wszystkich pracowników szkoły. 

 

 

III. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 

Jednym z najważniejszych celów  wychowawczych  jest  wprowadzenie  

uczniów w świat wartości. Wychowanie do wartości zakłada przede wszystkim  

podmiotowe  traktowanie dziecka. Mówiąc o „wychowaniu do wartości” mamy na 

myśli wychowanie  do wartości postrzeganych i rozumianych jako pozytywne – w 

znaczeniu: ogólnoludzkich, wyższych, duchowych. Dorastanie do wartości wymaga 

także bezpośredniego poznania i doznania odkrywanych wartości w codziennym  

życiu, co z kolei wymaga zetknięcia się  z wzorcami osobowymi, z wartościowymi 

działaniami oraz dobrymi praktykami. 

 

Naszego ucznia ma cechować: 

 

- poczucie piękna, prawdy, dobra i estetyki, 

- samodzielność i praca nad sobą (samorozwój), 

- rzetelna i odpowiedzialna praca, 

- kultura słowa, 

- znajomość najbliższego regionu, jego specyfiki i tradycji, 

- dbałość o czystość środowiska, 

- dbałość o własne zdrowie i zdrowie innych osób. 
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IV. DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA SZKOŁY 

 

 

Wdrażanie uczniów do funkcjonowania w szkole i społeczeństwie 

 

Cel główny: 

Planowanie i realizacja działań mających na celu wdrażanie ich do 

funkcjonowania  w życiu społecznym klasy, szkoły i środowiska lokalnego. 

 

 
 

Zadania Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Terminy 

1. Zapoznanie uczniów 

z prawami 

i obowiązkami. 

- -„Zapoznanie 

uczniów ze Statutem 

Szkoły” 

-  „Moje prawa i 

obowiązki” 

 

- - zapoznanie uczniów 

z procedurami 

bezpieczeństwa 

obowiązującymi w 

szkole, w tym 

związanymi z 

występowaniem 

epidemii Covid-19 

- „Dbajmy o 

bezpieczeństwo swoje 

i innych” 

 

-wybory samorządu 

klasowego i 

szkolnego 

 

wychowawcy klas 

IV-VIII 

 

wychowawcy klas I-

III 

 

wychowawcy klas I-

VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- wychowawcy klas 

I-III 

 

wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień 2021 

2. Wdrażanie uczniów 

do radzenia sobie 

z różnorodnymi 

problemami 

 

- zajęcia warsztatowe 

”Jak radzić sobie z 

własnymi emocjami?” 

 

- - indywidualne 

rozmowy z uczniami 

 

wychowawcy klas I-

VIII 

 

 

pedagog szkolny 

 

październik 2021 

kwiecień 2022 

 

 

 cały rok szkolny 
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3. Angażowanie 

uczniów w imprezy 

kulturalnych oraz 

uroczystości szkolne i 

lokalne 

( z uwzględnieniem 

aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej 

kraju).  

 

- -uroczystości szkolne 

- „Święto  Komisji 

Edukacji Narodowej” 

 

 

„Święto 

Niepodległości 

Polski” 

 

 

„Orszak Trzech 

Króli”  

 

Dzień Babci i Dzień 

Dziadka  

 

„Święto Konstytucji 3 

Maja” 

 

 

Dzień Matki  

 

Dzień Dziecka 

 

 

 dyskoteki szkolne 

 

 

 

reprezentowanie szkoły 

w czasie uroczystości 

lokalnych (w razie 

potrzeb) 

p.Joanna Oprządek, 

p. Katarzyna 

Wereszczyńska 

 

 

 

p.Wiesław 

Tyburowski, 

p.Renata Rams 

 

 

p.Krystyna 

Zdziarska, SU 

 

 

wychowawcy 0-III 

 

 

p.Wiktor Wójtowicz 

p. Żaneta 

Szczucińska 

p. Joanna Król 

 

 

wychowawcy 0-III 

 

wychowawcy 0-VIII 

 

 

wychowawcy I-

VIII,SU 

 

 

opiekunowie SU 

 

 

 

 

październik 2021 

 

 

 

 

 

listopad 2021 

 

 

 

styczeń 2022 

 

 

 

styczeń 2022 

 

 

maj 2022 

 

 

 

 

maj 2022 

 

czerwiec 2021 

 

 

listopad 2021 

styczeń 2022 

 

 

cały rok szkolny 

4. Rozwijanie 

umiejętności 

komunikowania się. 

- -warsztaty: 

„Skuteczne 

komunikowanie się” 

(kl.VIII) 

-  
”Grzecznie i 

skutecznie- o zasadach 

dobrej komunikacji” 

 

”Mówimy NIE 

dokuczaniu”(kl. I-III) 

 

- rozmowy  

indywidualne z 

uczniami  

-  

nauczyciele WOS-u – 

p. Małgorzata Salacha, 

p.Wiesław Tyburowski 

 

 

wychowawcy klas IV-

VIII 

 

 

wychowawcy klas I-III 

 

 

 pedagog  

 

wrzesień 2021 

 

 

 

 listopad 2021 

 

 

 listopad 2021 

 

 

cały rok szkolny 
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5. Integracja zespołów 

klasowych 

i społeczności szkolnej 

( z uwzględnieniem 

aktualnej sytuacji 

epidemiologicznej 

kraju). 

 

- - dyskoteki szkolne 

-  

-  
- zajęcia warsztatowe 

„Integracja zespołu 

klasowego. 

Budowanie dobrych 

relacji w klasie. 

Udrożnienie 

komunikacji w 

zespole klasowym 

(klasa VII d) 

 

- Dzień tańca, 

życzliwości i 

pozdrowień  

(wychowanie do 

wrażliwości prawdę, 

piękno i dobro) 

 

 

wychowawcy I-III 

 

 

pracownicy Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  

 

 

 

 

 

 

p. Renata Przebięda, 

 p. Elżbieta Ryba-

Stanek   

p. Elżbieta Parat 

listopad 2021 

styczeń 2022 

 

 

styczeń 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 listopad 2021 

 

6. Kształtowanie 

poczucia tolerancji i 

szacunku do drugiego 

człowieka . 

- gazetki klasowe 

„Inny, nie znaczy 

gorszy”  

 

- - zajęcia 

warsztatowe 

„Można różnić się 

pozytywnie” 

 

 

 

 

 

 

 - Dzień anioła 

wychowawcy kl VI-

VII 

 

 

wychowawcy:p. 

Renata Przebięda, p. 

Łukasz Pruchnik, p. 

Elżbieta Ryba Stanek, 

p. Małgorzata  

Piekarczyk, p. Aneta 

Krajewska, p.Ewelina 

Hipszer 

 

p. Magdalena 

Machaj, ks.Łukasz 

Siwiec  

grudzień 2021 

 

 

 

 grudzień 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 grudzień 2021 
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7. Rozwijanie 

przynależności do 

społeczności szkolnej i 

lokalnej. 

- -„Cudze 

chwalicie, 

swego nie 

znacie” – 

konkurs 

fotograficzny w 

klasach IV-VIII 

 

 

- działalność SU- 

udział przedstawicieli 

w różnorodnych 

uroczystościach 

szkolnych i 

pozaszkolnych  

 

- - promocja szkoły w 

mediach lokalnych 

 

- -współprowadzenie 

strony internetowej 

szkoły 

wychowawcy klas 

IV-VIII 

 

 

 

 

 

 

 

 opiekunowie SU 

 

 

 

 
 p. Urszula Kobak, p. 

Paweł Batycki 

 

 

 

p. Wiesław Płaziak, p. 

Paweł Batycki 

 
 

listopad 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

  

8. Kształtowanie postaw 

prospołecznych, w 

szczególności postawy 

szlachetności, 

zaangażowania 

społecznego i dbałości o 

własne i innych zdrowie. 

- zajęcia warsztatowe 

„Używkom mówię 

NIE” ( klasy VIII i 

VII),  

- „Jak bawić się 

zgodnie i bezpiecznie? 

(klasy I-III) 

 

 

- akcje charytatywne: 

zbiórka makulatury 

plastikowych 

nakrętek, zabawek i 

słodyczy dla domu 

dziecka 

 

 

 

 

 

- pomoc koleżeńska 

 

 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy 0-III 

 

 

 

 

opiekunowie SU, 

szkolne koło Caritas, 

szkolne koło PCK 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy klas IV-

VIII 

czerwiec 2022 

 

 

 

listopad 2021 

maj 2022 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 
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9.Kształtowania 

poczucia wartości 

dzieci, wiary we własne 

siły, wspierania ich w 

pokonywaniu 

codzienności 

i wzmaganiach 

z własnymi obawami, 

nieśmiałością i brakiem 

pewności siebie. 

- -- udział uczniów 

w konkursach 

szszkolnych i 

pozaszkolnych  

 

- zajęcia 

integracyjne 

„Jaki jestem? 

„Moje zalety i 

wady” 

 

 

nauczyciele 

odpowiedzialni za 

organizację 

konkursów 

 

wychowawcy klas 

V,VI 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 grudzień 2021 

10.Wdrażanie do 

poszanowania więzi 

rodzinnych i tradycji 

świątecznych 

- Obchody klasowego: 

Dnia Kobiet, Dnia 

Chłopaka, Andrzejek 

Dnia Dziecka, Dnia 

Babci i Dziadka, Dnia 

Matki  

 

- wigilia klasowa 

 

 

-poczta walentynkowa 

-  

 wychowawcy 0-VIII 

 

 

 

   

  

 wychowawcy IV-

VIII 

 

opiekunowie SU 

  

 cały rok szkolny   

 

 

 

 

 

 grudzień 2021 

 

 

 luty 2022 
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Wyrównywanie szans dzieci pochodzących ze środowisk zagrożonych 

marginalizacją społeczną lub dotkniętych biedą oraz niesienie pomocy   w 

trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

 
Cel główny: 

Otoczenie wsparciem dziecka, które potrzebuje pomocy ze względu na trudną sytuację 

materialną lub rodzinną. 

 
 

 

Zadanie Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Terminy 

1. Udzielanie wsparcia 

uczniom znajdującym 

się w trudnej sytuacji 

życiowej, materialnej, 

rodzinnej. 

 

 

-obserwacja, rozmowy, 

diagnozowanie i 

udzielanie bieżącej 

pomocy uczniom 

wymagającym 

wsparcia, znajdującym 

się w trudnej sytuacji 

 

- psychoedukacja 

rodziców ( 

umieszczanie 

materiałów 

edukacyjnych i 

informacyjnych na 

stronie internetowej 

szkoły, przesyłanie 

informacji do rodziców 

za pomocą dziennika 

elektronicznego) 

 

- -współpraca z 

instytucjami 

działającymi na rzecz 

dzieci i rodzin: Poradnią 

Psychologiczno - 

Pedagogiczną w Dębicy,  

Miejsko-Gminnym 

Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej w Brzostku, 

Posterunkiem Policji w 

Brzostku, Sądem 

Rodzinnym w Dębicy 

 

- obiady 

dofinansowywane z 

MGOPS-u 

 pedagog, 

wychowawcy klas O-

VIII 

 

 

 

 

pedagog, 

wychowawcy klas O-

VIII  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kierownik świetlicy 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
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DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA SZKOŁY W PROCESIE 

WYCHOWAWCZYM  UCZNIÓW 
 

 
 

Zadanie Sposoby realizacji Osoba 
odpowiedzialna 

Terminy 

1.Poszerzenie wiedzy 

rodziców, nauczycieli, 

wychowawców i 

uczniów na temat 

prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia 

psychicznego i 

fizycznego uczniów. 

- analiza orzeczeń i 

opinii PPP 

 

 

 

- telefoniczny, 

mailowy lub za 

pomocą 

dziennika 

elektronicznego 

kontakt z 

rodzicami w celu 

przekazania 

spostrzeżeń n-li 

 

- analiza i ocena 

udzielanej pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej, 

spotkania zespołów 

ds. udzielania 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

Opracowanie 

wniosków, które 

posłużą do pracy w 

następnym 

semestrze i roku 

szkolnym. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści, pedagog 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści, pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 wrzesień 2021 

 styczeń 2022 

 czerwiec 2022 

 

 

 

 

 

 

 

2.Poszerzanie wiedzy 

rodziców, uczniów na 

temat  
środków 
psychoaktywnych 

(narkotyki, dopalacze, 

leki) i ich negatywnego 

wpływu na organizm. 

- zajęcia 

”Uzależnienia-jak 

się przed tym 

bronić” 

 
 

pedagog  

 

 

 

 

marzec 2022 
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3.Kształtowanie u 

uczniów 

umiejętności 

życiowych, 

w szczególności 

samokontroli, 

radzenia sobie ze 

stresem, 

rozpoznawania 

i wyrażania własnych 

emocji. 

- realizacja programu 

edukacyjnego 

„Trzymaj formę” 

p. Jolanta 

Sroczyńska  

cały rok szkolny 

4.Kształtowanie 

krytycznego myślenia i 

wspomaganie uczniów 

w konstruktywnym 

podejmowaniu decyzji 

w sytuacjach 

trudnych, 

zagrażających 

prawidłowemu 

rozwojowi i 

zdrowemu życiu. 

-realizacja programu 

profilaktycznego 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”  

 

 

-warsztaty 
„Między nami 

kobietkami” 

 

p. Renata Przebięda  

 

 

 

 

 

 

 pielęgniarka szkolna 

 

 

 

 

 

 
 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 kwiecień 2022 

5.Wspieranie uczniów 

uzdolnionych. 

-udział uczniów 

w zajęciach 

pozalekcyjnych 

rozwijających 

zainteresowania 

(w ramach 

godzin do 

dyspozycji 

dyrektora) 

 

 

-przygotowywanie 

uczniów i ich 

udział 

w konkursach 

przedmiotowy 

i zawodach 

sportowych 

 

 

nauczyciele 

prowadzący koła 

zainteresowań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 nauczyciele 

organizatorzy 

konkursów,  

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok szkolny 
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6. Doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli, rodziców 

na temat wpływu 

sytuacji  kryzysowych 

(np. wywołanej 

pandemią COVID-19) 

na funkcjonowanie 

człowieka oraz 

możliwości uzyskania 

pomocy w szkole i 

poza nią. 

-pedagogizacja 

rodziców 

(umieszczanie 

informacji 

dotyczących 

występujących 

sytuacji 

kryzysowych na 

stronie 

internetowej 

szkoły, 

wysyłanie 

informacji za 

pomocą 

dziennika 

elektronicznego) 

- udział 

nauczycieli w 

szkoleniach 

online, 

webiarach 

kampanii  

„Forum 

Przeciwko 

Depresji” 

 

- prelekcja 

pracownika PPP 

w Dębicy 

„Sposoby pracy 

oraz metody 

pomocy dla 

uczniów z 

zaburzeniami ze 

spektrum 

autyzmu” 

 

 

wychowawcy kl I-

VIII 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy kl I-

VIII 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 pedagog Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

Dębicy  

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 październik 2021  
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DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA SZKOŁY W  PROCESIE 

WYCHOWYWANIA 

 

 

 

Zadania Sposób realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Ewaluacja 

Dostarczenie aktualnych 

informacji rodzicom na 

temat skutecznych 

sposobów prowadzenia 

działań 

wychowawczych 

i profilaktycznych. 

-prelekcja „ 

Zagrożenia 

związane z 

internetem, 

fonoholizmem, 

uzależnieniem od 

komputera” 

 

- informacje dla 

rodziców dotyczące. 

tematyki profilaktyki i 

wychowania na stronie 

internetowej szkoły  

 

 

 warsztaty dla rodziców 

w ramach kampanii 

„Granie na ekranie” 

  

 

psycholog Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej w 

Dębicy  

 

 

 

 

 

 pedagog  

 

 

 

 

 

 psycholog z fundacji 

maj 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 grudzień 2021 

 

 

 

 

 

 wrzesień 2021 

Przekazanie informacji 

uczniom i ich rodzicom 

na temat konsekwencji 

prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów 

prawa. 

- spotkanie z 

policjantem „ Czym 

grozi cyberprzemoc? ” 

 

dzielnicowy  

pedagog 

 luty 2022 

Udostepnienie 

informacji o ofercie 

pomocy specjalistycznej 

dla uczniów, ich 

rodziców lub 

opiekunów w przypadku 

obniżonej kondycji 

psychicznej, depresji, 

innych problemów 

psychologicznych i 

psychiatrycznych 

- umieszczenie na 

stronie internetowej 

szkoły adresów poradni, 

numerów 

telefonów zaufania, 

adresów najbliższych 

ośrodków 

specjalistycznych 

 

pedagog  październik 2021 
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DZIAŁALOŚĆ  PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

 

Obszary działań: 
1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

2. Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży. 

3. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji 

psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły.  

4. Współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i 

zdrowego stylu życia.  

5. Uwrażliwienie rodziców na zjawisko cyberprzemocy.  

6. Wewnątrzszkolne doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji psychoaktywnych.  

7. Doskonalenie nauczycieli w zakresie ochrony zdrowia psychicznego - wsparcia dla uczniów i 

wychowanków.  

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży 

Cel główny: 

Promowanie zdrowego stylu życia i inspirowanie ucznia do harmonijnego rozwoju 

 
 
 

Zadania 

 

Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Ewaluacja 

1. Zapoznawanie 

z zasadami zdrowego 

odżywiania się i 

promowanie ich 

w praktyce. 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

 

- - przeprowadzenie akcji 

„Dzień zdrowia”  

 

 

 

 

 

 

 

- realizacja programu 

profilaktycznego „Radosny 

Uśmiech, Radosna 

Przyszłość”  

 

 

- - realizacja programów 

prozdrowotnych, „Bieg 

po zdrowie”, „Czyste 

powietrze wokół nas”, 

„Nie pal przy mnie 

proszę”, „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” 

 

p.Aneta 

Siemionowska 

p.Katarzyna 

Wereszczyńska 

 

 

 

 

p.Grażyna Maziarz 

 

 

 

 

 

p. Magdalena Machaj 

p. Bernarda Kukla 

p. Ewa Foryś 

p. Renata Przębieda 

 

 

 
 

kwiecień 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 cały rok szkolny 
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2. Promowanie 

właściwych sposobów 

spędzania czasu 

wolnego. 

- „Mój sposób na nudę” 

– konkurs plastyczny  
 wychowawcy IV-

VIII 
kwiecień 2022  

3. Współpraca z 

rodzicami w celu 

budowania postawy 

prozdrowotnej i 

zdrowego stylu 

życia. 

- - przygotowanie ulotki 

dotyczącej zdrowego 

żywienia opracowanej na 

podstawie materiałów 

publikowanych przez 

Instytut Żywności i 

Żywienia. Informacja 

dotycząca „nowej 

piramidy żywienia” na 

stronie internetowej 

szkoły 

 nauczyciel przyrody, 

pedagog 
 listopad 2021 

4. Promowanie 

zdrowego i 

aktywnego trybu 

życia poprzez 

organizację spotkań 

rodziców ze 

specjalistami, w 

sprawach 

wykraczających 

poza kompetencje 

zawodowe 

wychowawcy 

- - stała współpraca z 

pielęgniarką szkolną w 

zakresie ochrony 

zdrowia 

 

-  spotkanie z dietetyczką 

wyjaśniające zasady 

zdrowego żywienia oraz 

korzyści płynące ze 

stosowania się do tych 

reguł 

 

 pielęgniarka szkolna  

 

 

 

 

 pedagog  

cały rok szkolny  

 

 

 grudzień 2021 

 

 

 

 

Zapobieganie problemom i zachowaniom ryzykownym dzieci i młodzieży 

 

Cel główny: 

Zwiększenie poczucia bezpieczeństwa uczniów, eliminowanie zagrożeń ze środowiska 

ucznia 
 
 
 

Zadania Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Terminy 
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1. Zwracanie uwagi na 

przestrzeganie norm 

i zasad obowiązujących 

w szkole. 

- -zwracanie uwagi na 

bezpieczeństwo uczniów 

na przerwach 

 

 

 

- -„Jesteśmy bezpieczni w 

szkole” – pogadanki w ramach 

godzin z wychowawcą 

 

 

 

Warsztaty profilaktyczne 

dla dzieci „Rozwiązujemy 

konflikty bez przemocy i 

agresji” oraz „Kontroluję 

swoje emocje, czyli jak 

radzić sobie ze stresem” 

-   

nauczyciele 

dyżurujący, 

wychowawcy, 

pedagog 

 

 

 wychowawcy klas 

I-VIII 

 

 

 

 

psycholog z IPZR-u 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 październik 2021 

 

 

 

 

 

 

 grudzień 

2. Uwrażliwianie na 

zagrożenia płynące ze 

środków masowego 

przekazu 

- -„Dzień bezpiecznego 

Internetu”   

 

 

- „Jak przeciwdziałać 

cyberprzemocy?”- 

pogadanki w ramach 

godzin z wychowawcą 

 

Filmy edukacyjne 

ukazujące skutki 

cyberprzemocy „Na 

zawsze” oraz „Gdzie jest 

Mimi?” 

 

 

„Zagrożenia związane z 

Internetem, fonoholizmem, 

uzależnieniem od komputera” – 

warsztaty dla rodziców 

p. Wiesław Płaziak, 

p. Paweł Batycki  

 

 

wychowawcy klas 

IV-VIII  

 

 

 

nauczyciele 

informatyki, pedagog 

 

 

 

 

 psycholog z PPP w 

Dębicy  

luty 2022 

 

 

 

 

 luty 2022 

 

 

 

 

 

listopad 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 kwiecień 2021 

3.Zapobieganie 

kontaktom uczniów 

z substancjami 

psychoaktywnymi,  

nikotyną, napojami 

energetyzującymi. 

- realizacja programów 

antynikotynowych: „ Czyste 

powietrze wokół nas”, „Nie pal 

przy mnie proszę”, „Bieg po 

zdrowie”, „Znajdź właściwe 

rozwiązanie”. 

 

- „Energetyki to złe nawyki”- 

zajęcia profilaktyczne  

-  

p. Bernarda Kukla 

p. Ewa Foryś 

P. Magdalena 

Machaj 

p. Renata Przebięda 

 

 

 wychowawcy klas 

VII i VIII 

 

 cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 luty 2022 
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5.Pedagogizacja 

rodziców/prawnych 

opiekunów oraz 

nauczycieli na temat 

depresji dzieci i 

młodzieży. 

- udział w warsztatach online  

„ Oblicza depresji – potrzeby i 

możliwości” 
  

 

 

 

„Ochrona zdrowia 

psychicznego – promocja 

zdrowia psychicznego, 

profilaktyka i wsparcie dla 

uczniów w czasie pandemii” 

– warsztaty dla nauczycieli  

 pedagog 

 

 

 

 

 

 

 

 pracownik PPP w 

Dębicy  

 

 wrzesień 2021 

 

 

 

 

 

 

 luty 2022 

6.Doskonalenie 

kompetencji 

nauczycieli i 

wychowawców w 

zakresie 

rozpoznawania 

wczesnych 

objawów używania 

środków i substancji 

psychotropowych.  

- organizacja spotkania z 

policjantem-specjalistą  

 

 

rozesłanie wychowawcom 

materiałów dotyczących zagrożeń 

związanych z utratą zdrowia 

psychicznego przez dzieci i 

młodzież  
-  

 pedagog 

 

 

 

 

 pedagog 

 listopad 2021 

 

 

 

 

 listopad 2021 
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Kształtowanie i utrwalanie postaw i umiejętności służących bezpieczeństwu 

 

Cel główny: 

 

Zwiększanie poczucia bezpieczeństwa uczniów. Eliminowanie zagrożeń ze środowiska ucznia. 
 

 
Zadanie Sposoby realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Terminy 

1. Wdrażanie do 

bezpiecznego poruszania 

się na drogach. 

 „Bezpieczna droga do 

szkoły” - pogadanka 

 

 

-realizacja treści 

programowych na lekcjach 

techniki (udzielanie 

pierwszej pomocy oraz 

bezpieczeństwo w ruchu 

drogowym) 

 

dzielnicowy,  

wychowawcy 

klas I-III 

 

 

p. Jacek Berek  

październik 

2021  

 

 

 

grudzień 2021 

   

 
 

  

2.Przekazanie 

informacji 

rodzicom/prawnym 

opiekunom na temat 

konsekwencji prawnych 

związanych z 

naruszeniem przepisów 

prawa. 

- spotkanie z policjantem  

„Czym grozi cyberprzemoc?” 

 

 

- spotkanie z kuratorem 

sądowym  

 

dzielnicowy  

pedagog 

 

 

 

 pedagog 

 luty 2022 

 

 

 

 

 styczeń 2022 
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