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PODSTAWA PRAWNA: 

 
• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, 

• Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach,  

• Rozporządzenie Ministra  Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii. 
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I. MODEL ABSOLWENTA 

Uczeń, który opuszcza mury szkoły powinien charakteryzować się następującymi 

wyznacznikami zachowań i postaw w poszczególnych sferach rozwoju: 

 

Sfera fizyczna 

 

Uczeń: 

• prowadzi zdrowy tryb życia; 

• zna i zaspokaja potrzeby swojego organizmu w zakresie żywienia, wypoczynku, 

aktywności fizycznej, higieny psychicznej; 

• jest wolny od nałogów; 

• bezpiecznie porusza się w cyberprzestrzeni; 

 

Sfera emocjonalna 

 

Uczeń: 

• posiada adekwatne poczucie własnej wartości; 

• nie boi się zmian, podejmuje wyzwania; 

• radzi sobie ze swoimi emocjami, potrafi je rozpoznać i nazwać oraz potrafi uporać się 

ze stresem; 

• pracuje nad swoją wytrwałością, stawia przed sobą perspektywiczne cele; 

 

Sfera intelektualna 

 

Uczeń: 

• tworzy elitę intelektualną, a nie tylko finansową, aktywnie i świadomie zadaje pytania; 

• wykorzystuje wiedzę i umiejętności zdobyte w poprzednich etapach edukacyjnych; 

• wyszukuje, selekcjonuje i krytycznie analizuje informacje; 

• rozpoznaje swoje potrzeby edukacyjne i jest pozytywnie nastawiony na wieloetapowy 

proces uczenia się; 

• interdyscyplinarnie postrzega otaczającą go rzeczywistość; 

• umie przyznać się do swojej niewiedzy i nie pozostaje wobec niej bierny; 

• podtrzymuje chęć uczenia się przez całe życie; 

 

Sfera społeczna  

 

Uczeń: 

• jest wolny od stereotypów i uprzedzeń; 

• bierze odpowiedzialność za swoje słowa i czyny; 

• nawiązuje relacje z innymi ludźmi w oparciu o szacunek i wzajemną akceptację; 
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• potrafi pracować w grupie i dostosowuje się do przydzielonych mu ról; 

• przestrzega ustalonych reguł; nie narusza przestrzeni innych osób; 

• szanuje siebie i innych, akceptuje odmienność; 

• swoją otwartą postawą wzbudza zaufanie społeczne; 

 

Sfera duchowa 

 

Uczeń: 

• w życiu kieruje się uniwersalnymi wartościami; 

• szuka prawdy o sobie i celu życia, zadaje pytanie „kim jestem?”, poszukuje własnej 

tożsamości, kreuje i podkreśla swoją indywidualność; 

• dąży do prawdy pomimo piętrzących się przeszkód, wykazuje się odwagą w swojej 

postawie pomimo sprzeciwu społeczeństwa; 

• odczuwa dumę, satysfakcję i radość z tego co robi dla siebie i dla innych; 

• czerpie z pozytywnych wzorców; 

• potrafi stawić czoła niesprawiedliwości, reaguje na krzywdę innych; 

• szanuje własność swoją, cudzą i publiczną; 

• szanuje symbole państwowe i religijne; 

• wykazuje się patriotyzmem lokalnym; 

• przejawia postawy patriotyczne, utożsamia się z własnym krajem i jest dumny z bycia 

jego obywatelem;  zna historię i kultywuje tradycje swojego kraju nawet poza jego 

granicami. 
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II. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH 

W SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 

 

Na potrzeby niniejszego programu wychowawczo profilaktycznego dokonano przeglądu 

potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej. Dokonano także analizy tego, 

które działania, metody i formy przynosiły dotąd najlepsze efekty, a które działania mają 

ograniczoną skuteczność.  

Na podstawie przeglądu można było wyciągnąć wnioski, iż najbardziej skuteczne 

i przybliżające do osiągania celów pozwalających ukierunkować rozwój uczniów w kierunku 

określonym przez modelową sylwetkę absolwenta szkoły okazały się do tej pory: 

 

• formy bezpośredniego kontaktu wychowawcy, przedstawiciela dyrekcji lub 

psychologa z uczniami i rodzicami, 

• formy angażujące uczniów do samodzielnego poszukiwania rozwiązań (gra terenowa, 

kiermasze, akcje wolontariatu zakładające samodzielne przygotowanie działań przez 

uczniów), 

• formy łączące oddziaływania na kilka sfer rozwoju (np. gala, czytanie narodowe, 

spotkania z ciekawymi ludźmi), 

• oddziaływania dopasowane do potrzeb uczniów (zajęcia z zakresu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej dedykowane dla poszczególnych uczniów).  

 

Jednocześnie wskazano, iż czynnikiem ograniczającym skuteczność oddziaływań 

wychowawczych jest działanie pod presją czasu. Pewnym zagrożeniem może być także 

wielość oddziaływań, która powoduje, iż jest mało czasu na dopracowanie realizacji 

poszczególnych form. Wielu nauczycieli i uczniów zgłasza brak czasu na realizację 

najskuteczniejszych wg nich/ najciekawszych dla nich form. Ważnym zagadnieniem wydaje 

się zatem zarówno na poziomie konkretnego ucznia jak i na poziomie nauczycieli 

koordynujących daną propozycję dla dzieci i młodzieży, selekcja i wybór kilku aktywności, 

które pozwolą w możliwie pełny sposób osiągnąć optymalne efekty wychowawcze. 

 

 

 

III STRATEGIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZA SZKOŁY  

 

1. Najważniejsze sfery rozwoju uczniów  

 

Na podstawie diagnozy potrzeb środowiska szkolnego określono iż działania wychowawczo – 

profilaktyczne powinny odwoływać się do wszystkich sfer rozwoju: fizycznej, poznawczej, 

duchowej ze szczególnym uwzględnieniem sfery społecznej i emocjonalnej. Są to te obszary 

funkcjonowania uczniów, które określono jako słabe strony uczniów. 
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2. Cele oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych: 

 

1. Stwarzanie bezpiecznego środowiska szkolnego wolnego od przemocy fizycznej 

i psychicznej, gdzie uczniowie uczą się rozwiązywać problemy w sposób respektujący 

prawa i potrzeby innych osób.  

2. Budowanie umiejętności społecznych dzięki pełnemu i harmonijnemu uczestnictwu 

w społeczności szkolnej. Integrowanie środowiska szkolnego, poprzez wzmacnianie 

relacji nie tylko pomiędzy uczniami, ale także poprawę relacji między uczniami 

i nauczycielami, nauczycielami i rodzicami, a także promowanie jak najlepszej 

współpracy w gronie pedagogicznym. 

3. Wszechstronny rozwój osobowościowy ucznia nakierowany szczególnie na rozwój 

samodzielności rozumianej jako inicjatywy w działaniu oraz odpowiedzialności za własne 

zachowanie oraz przyjęte zobowiązania. 

4. Promowanie wartości uniwersalnych: pracy na rzecz wspólnego dobra jakim jest szkoła, 

społeczność lokalna, Ojczyzna, Europa, Planeta Ziemia oraz dostrzegania dobra drugiego 

człowieka i uwzględniania go w swoim postępowaniu i dążeniach. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie niezdrowych nawyków związanych 

z żywieniem, spędzaniem wolnego czasu. 
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3. Zadania i formy ich realizacji 

 

Cel 1. 

Stwarzanie bezpiecznego środowiska szkolnego wolnego od przemocy fizycznej 

i psychicznej, gdzie uczniowie uczą się rozwiązywać problemy w sposób respektujący prawa 

i potrzeby innych osób.  

 

Zadania Formy realizacji 

Przeciwdziałanie przemocy 

rówieśniczej 
• Stworzenie procedur szkolnych postępowania 

w sytuacjach występowania przemocy na terenie 

szkoły, obejmujących zintegrowane działania 

nauczycieli, specjalistów i rodziców skierowane na 

systemowe zmniejszanie agresywnych 

i przemocowych zachowań dzieci i młodzieży. 

• Szkolenia Rady Pedagogicznej w zakresie 

przeciwdziałania przemocy rówieśniczej (m. in. 

rozwijanie kompetencji dot. rozpoznawania 

przemocy, interweniowania np. rozmowy z ofiarą, 

ze sprawcą z rodzicami zaangażowanych dzieci). 

• Warsztaty psychologiczne dla uczniów 

obejmujące rozwój umiejętności psychologicznych 

m. in. rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze 

stresem, asertywności, komunikowania się bez 

przemocy, rozumienia swoich emocji 

Zapobieganie niedostosowaniu 

społecznemu uczniów 
• Zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci 

o podwyższonym ryzyku trudności w zachowaniu 

(zajęcia terapeutyczne indywidualne 

z psychologiem szkolnym, zajęcia relaksacyjne, 

muzykoterapia, zajęcia wspierające koncentrację 

uwagi i poprzez to zmniejszające ryzyko trudności 

w nauce, reedukacja i inne) 

• Warsztaty dla uczniów ze specjalistami 

zajmującymi się uzależnieniami, bezpieczeństwem 

w sieci, odpowiedzialnością nieletnich 

Rozwijanie kompetencji 

rodziców i nauczycieli 

w zakresie reagowania na 

problemy uczniów 

 

 

• Warsztaty i szkolenia nauczycieli oraz rodziców 

ze specjalistami zajmującymi się uzależnieniami, 

bezpieczeństwem w sieci, odpowiedzialnością 

nieletnich.  
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Budowanie bezpiecznych 

relacji w środowisku szkolnym 
• Reagowanie na zagrożenia we współdziałaniu 

z organami prawa i bezpieczeństwa publicznego 

(Policja, kuratorzy sądowi, Sąd Rodzinny) 

• Pomoc koleżeńska -  inspirowanie i zachęcanie 

uczniów do wzajemnego pomagania sobie w nauce 

m. in. w ramach konsultacji, zajęć świetlicowych                                                            

Wzmocnienie silnej więzi 

emocjonalnej uczniów 

z rodzicami, która jest ważnym 

czynnikiem chroniącym przed 

zaburzeniami zachowania 

i trudnościami adaptacyjnymi 

• imprezy okolicznościowe z udziałem rodziców 

(ślubowanie klas pierwszych, Jasełka, czytanie dzieł 

literatury narodowej itp.), 

• włączanie rodziców w ważne wydarzenia klasowe 

(wycieczki szkolne, wyjścia do kina, teatru, 

muzeum), 

• lekcje otwarte z udziałem rodziców, tydzień 

otwarty, 

• pozytywna informacja zwrotna o uczniu 

kierowana do rodziców, 

• pomoc indywidualna rodzicom i uczniom 

w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

(wychowawca, psycholog szkolny), 

• lekcje wychowawcze i warsztaty 

psychoedukacyjne na temat relacji rodzinnych 

(uczenie szacunku dla rodziców, omówienie 

zagadnień wartości, empatii, umiejętności 

rozwiązywania konfliktów.), 

• zajęcia Wychowania do Życia w Rodzinie 

prowadzone przez sprawdzonych specjalistów 

w ciekawy, przemyślany sposób 

Cel 2. 

Integrowanie społeczności szkolnej, poprzez wzmacnianie relacji nie tylko pomiędzy 

uczniami, ale także poprawę relacji między uczniami i nauczycielami, nauczycielami 

i rodzicami, a także promowanie jak najlepszej współpracy w gronie pedagogicznym. 

Zadania Formy realizacji 

Integrowanie społeczności 

szkolnej wokół ważnych dla 

szkoły wydarzeń, 

wymagających aktywnego 

udziału wszystkich członków 

społeczności szkolnej 

• Czytamy wielką literaturę” – cała szkoła 

(uczniowie i nauczyciele) bierze udział 

w „przedstawieniu” jednego, wybranego dzieła 

literackiego polskiego pisarza. Wydarzenie to 

powinno zostać poprzedzone dogłębnym poznaniem 

autora, epoki, okoliczności itp., w których powstało 

dzieło. Odbiorcami efektu końcowego w postaci 

sztuki teatralnej – teatru rapsodycznego jest cała 

społeczność szkolna: rodzice, uczniowie, 

nauczyciele, pracownicy, absolwenci i przyjaciele 

szkoły. 

• Gala końcoworoczna – uroczysty wieczór 

teatralno- kabaretowo- rewiowy przygotowany dla 
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całej społeczności szkolnej z najwyższą 

starannością przez uczniów i nauczycieli pod 

kierunkiem reżyserów połączony z pożegnaniem 

klasy kończącej naukę w szkole. Spektakl odbywa 

się w Teatrze Ludowym. 

Wspieranie uczniów 

w budowaniu dobrych relacji 

z nauczycielami oraz 

rówieśnikami 

• organizowanie wycieczek klasowych (jedno 

i kilkudniowych, takich jak wyjścia do kina, 

muzeum, zwiedzanie Krakowa, zielone szkoły), 

• organizowanie imprez klasowych (Dzień 

Chłopaka, Dzień Kobiet, Walentynki, Mikołaj itp.), 

• zajęcia integracyjne (warsztaty psychoedukacyjne, 

warsztaty odpowiadające na zdiagnozowane 

potrzeby grupy prowadzone przez psychologa 

szkolnego, lekcje wychowawcze), 

• warsztaty profilaktyczne (prowadzone przez 

psychologa szkolnego i specjalistów z innych 

instytucji), 

• realizacja wspólnych projektów (np. „English 

Show”, Jasełka, Czytanie Literatury Narodowej 

itp.), 

• wyłonienie pozytywnych liderów młodzieżowych 

i praca z nimi 

• Włączanie dzieci i młodzieży we wspólne 

działania na rzecz szkoły, (pomoc w bibliotece, 

przy upiększaniu otoczenia szkoły 

Cel 3. 

Wszechstronny rozwój osobowościowy ucznia nakierowany szczególnie na rozwój 

samodzielności rozumianej jako inicjatywy w działaniu oraz odpowiedzialności za własne 

zachowanie oraz przyjęte zobowiązania 

Zadania Formy realizacji 

Wzmacnianie zaangażowania 

w naukę i stymulowanie 

rozwoju zainteresowań 

• ciekawe prowadzenie lekcji (stosowanie 

aktywizujących metod nauczania, korzystanie 

z Internetu, wykorzystywanie indywidualnych 

zainteresowań uczniów), 

• organizowanie kół zainteresowań i zajęć 

pozalekcyjnych uwzględniających potrzeby 

uczniów 

• spotkania z ciekawymi osobami (aktorami, 

pisarzami, podróżnikami itp.), 

• stymulowanie wzajemnej pomocy uczniów 

w nauce; 

• motywowanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych  i olimpiadach 

Włączanie uczniów w • Organizacja kiermaszy charytatywnych 
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organizację przedsięwzięć 

szkolnych 

i okolicznościowych 

• Międzyprzedmiotowe projekty edukacyjne – np. 

Dzień patriotyczny, Dzień Ziemi 

 

Zwiększanie udziału uczniów 

w akcjach wolontariatu 
• Lekcje wychowawcze i prelekcje wolontariuszy 

współpracujących ze szkołą (m. in. w ramach 

projektu KidSpeak, ratownicy GOPR i WOPR), 

propagowanie idei wolontariatu, zachęcanie 

młodzieży do wyboru akcji charytatywnych, 

w które najbardziej chcieliby się zaangażować (np. 

koncerty dla pensjonariuszy DPS, wspieranie 

zwierząt, zbiórka żywności dla Banku Żywności, 

akcja Góra Grosza) 

• Dzieci dzieciom   -  angażowanie uczniów do 

udziału w akcjach charytatywnych  dla dzieci 

chorych, potrzebujących pomocy, pacjentów 

szpitala, hospicjum (np. akcje zbierania zakrętek),     

Cel 4. 

Promowanie wartości uniwersalnych: pracy na rzecz wspólnego dobra jakim jest szkoła, 

społeczność lokalna, Ojczyzna, Europa, Planeta Ziemia oraz dostrzegania dobra drugiego 

człowieka i uwzględniania go w swoim postępowaniu i dążeniach. 

Rozwijanie wiedzy na temat 

współczesnego świata 

w kontekście znajomości 

historii i tradycji naszego 

kraju. 

• Państwo, prawo, obywatel – debata 

międzyklasowa przygotowana przez uczniów na 

wybrane tematy związane z pojęciami dotyczącymi 

praw i obowiązków dzieci i młodzieży, czym jest 

państwo, kim jest obywatel; uczniowie korzystają 

z wiedzy przekazanej przez dorosłych oraz  

znalezionych samodzielnie w źródłach 

(Konstytucja, Konwencja Praw Dziecka. Kodeks 

Rodzinny, Cywilny itp.) 

• Treści realizowane na lekcjach przedmiotowych m. 

in. języka polskiego, historii, etyki, geografii 

• Projekty w ramach platformy eTwinning 

• Wymiany międzynarodowe ze szkołami z innych 

krajów. 

• Projekty rozwijające wiedzę o tradycji np. Szopka 

Krakowska, Parada Smoków 

Budowanie postaw 

obywatelskich 

i prospołecznych 

• Organizacja przez uczniów projektu, w którym 

głównym tematem będzie odwaga cywilna, 

uczciwość. 

• Treści realizowane na lekcjach przedmiotowych 
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m. in. historii, etyki, języka polskiego 

Budowanie empatii i 

otwartości na drugiego 

człowieka, przełamywanie 

egocentryzmu 

• Profesor Wnuczek – młodsi uczniowie 

wprowadzają swoich dziadków lub innych 

seniorów, którzy zgłosili się do projektu w tajniki 

obsługi komputera i dzielą się wiedzą na temat 

nowych technologii. 

• Akademia Małolata (w tym np. : Akademia 

Fizyki) -prowadzenie zajęć przez uczniów np. 

gimnazjów dla młodszych uczniów. Uczniowie 

gimnazjum prowadzą lekcje w klasach młodszych z 

różnych dyscyplin (j.polski, matematyka, fizyka, 

itp.) według własnych scenariuszy. 

Cel 5. 

Promowanie zdrowego stylu życia, ograniczanie niezdrowych nawyków związanych z 

żywieniem, spędzaniem wolnego czasu 

Rozwijanie wiedzy i postaw 

dot. zdrowego żywienia 
• Zachęcanie do udziału w konkursach 

przedmiotowych i olimpiadach. 

• Treści realizowane podczas lekcji przedmiotowych: 

przyrody, biologii, techniki, WDŻ 

Promowanie uprawiania sportu 

i aktywności fizycznej 
• Udział w treningach i turniejach, osiągnięcia 

sportowe, udział uczniów w kołach SKS, grach 

sportowych, zajęciach piłki nożnej i koszykówki. 

• Projekty rozwijające umiejętności sportowego 

współzawodnictwa i przekraczania własnych 

ograniczeń: „Akademia Sportu Progres”, 

„Pierwsze kroki na śniegu”, Kumulacja 

Aktywności – zajęcia z mistrzem sportu 

Grzegorzem Sudołem” 

• Angażowanie do zajęć na świeżym powietrzu 

(siłownia pod chmurką, wyjścia na boisko szkolne, 

lekcje w zielonej klasie) 

• Treści realizowane podczas lekcji przedmiotowych: 

przyrody, biologii, wf, tańca i innych. 

Zapobieganie niekorzystnym 

sposobom korzystania z 

nowych technologii i 

zagrożeniom z nimi 

związanymi (uzależnienia 

behawioralne, cyberprzemoc), 

• warsztaty dla dzieci i młodzieży, wspieranie 

asertywności, szacunku dla innych oraz rozwijanie 

umiejętności odraczania gratyfikacji, 

• szkolenia dla nauczycieli dotyczące tematyki 

zagrożeń związanych ze światem wirtualnym,  

• edukowanie rodziców (prelekcje), 

• konsultacje psychologiczno-pedagogiczne dla 

rodziców w zakresie profilaktyki uzależnień 

behawioralnych, 
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• pokazywanie alternatywy dla stacjonarnych form 

spędzania czasu (siłownia pod chmurką, wspólne 

aktywności, ciekawe zajęcia pozalekcyjne: 

sportowe, teatralne, robotyka, języki, szachy, 

wyjazdy np. udział w projekcie „Pierwsze kroki na 

śniegu”), 

• zachęcanie młodzieży do twórczej aktywności 

(promowanie udziału w rozwijających talenty 

konkursach, eksponowanie wytworów uczniów np. 

na tablicach lub w antyramach na korytarzu, 

w salach lekcyjnych) 

Budowanie negatywnej 

postawy wobec stosowania 

używek, korygowanie 

błędnych przekonań 

normatywnych  

• warsztaty prowadzone przez psychologa szkolnego 

i zewnętrznych specjalistów, 

• bieżąca praca z uczniem wychowawców, 

nauczycieli, psychologa, 

• praca z liderami młodzieżowymi, 

Dostarczanie rzetelnej 

i profesjonalnie podanej 

wiedzy dot. zagrożeń 

związanych 

z eksperymentowaniem 

z substancjami, uzależnieniami 

oraz innymi zachowaniami 

ryzykownymi. 

• prelekcje dla młodzieży, rodziców i nauczycieli, 

• spektakle profilaktyczne, 

• lekcje wychowawcze, 

• poruszanie treści związanych z profilaktyką podczas 

zajęć dydaktycznych, 

 

 

4. Harmonogram działań wychowawczych i profilaktycznych – osoby 

odpowiedzialne i terminy realizacji poszczególnych form  

 

Szczegółowy harmonogram działań profilaktycznych w roku szkolnym 2017/2018 stanowi 

załącznik do niniejszego programu (Załącznik 1.). Wyszczególniono w nim poszczególne 

zadania oraz osoby odpowiedzialne za ich realizację. 
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IV. EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO 

 

1. Cel ewaluacji 

 

W ramach ewaluacji programu profilaktycznego zaplanowano sprawdzenie czy 

oddziaływania profilaktyczne doprowadziły do poprawy funkcjonowania uczniów. 

W bieżącym roku szkolnym szczególnie chcielibyśmy skupić się  na monitorowaniu celu 

pierwszego programu wychowawczo - profilaktycznego czyli budowania bezpiecznego 

środowiska wolnego od przemocy. 

 

2. Strategia ewaluacji 

 

W ramach ewaluacji zaplanowano ewaluację celu (czy doszło do zmian w pożądanym 

kierunku w zakresie zaplanowanych zadań będących operacjonalizacją celu pierwszego 

programu profilaktyczno-wychowawczego) oraz procesu (czy sposób realizacji działań 

sprzyjał ich skuteczności). 

 

3. Działania w ramach ewaluacji 

 

W ramach ewaluacji tegorocznego programu wychowawczo-profilaktycznego 

zaplanowano następujące działania: 

 

A) Ewaluacja celu: 

 

Badanie ankietowe uczniów i nauczycieli pozwalające ocenić skuteczność realizacji 

poszczególnych zadań stanowiących operacjonalizację celu pierwszego programu. 

 

B) Ewaluacja procesu: 

 

• Konsultacje z nauczycielami i pracownikami szkoły dot. przebiegu procesu realizacji 

zaplanowanych działań (ocena jakości prowadzonych form, wnioski dla przyszłych 

oddziaływań), 

• Konsultacje i badanie opinii rodziców,  

• Konsultacje z dyrekcją szkoły (identyfikacja mocnych i słabych stron prowadzonych 

działań). 

 

Szczegółowe narzędzia do ewaluacji zostaną  opracowane przez zespół ds. wychowawczo-

profilaktycznych pod koniec pierwszego okresu roku szkolnego 2017/2018. 

 

 


