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Szkolny program profilaktyki 

Zespołu Szkół Nr 3 

z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rzeszowie 

 

 

 

 

 

 

 
Uaktualniony i ujednolicony tekst programuzostał uchwalony przez Radę Pedagogiczną w dniu 2 lutego 2016 r. i 

Radę Rodziców w dniu 15 marca 2016 r. w uzgodnieniu z przedstawicielami SamorząduUczniowskiego Zespołu 

Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi w Rzeszowie 

 

Podstawa prawna: Art.54 ust. 2 pkt. 1 Ustawy o Systemie Oświaty z dnia 07.09.1991 r. (tekst jed. Dz.U. 
z 2004r. Nr 256 z późn. zm.) 

 

 programzgodny z podstawą programowązawartą w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej       

zdnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977) 

 programdostosowany do zapisów Rozporządzenia 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 (Dz. 

U., poz. 1249) 

 

 
 

 
Założenia programowe są zgodne z : 

 Statutem szkoły 

 Koncepcją pracy szkoły, 

 Programem wychowawczym szkoły, 

 Szkolnym zestawem programów nauczania, 

 Szkolnym systemem oceniania 

http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2012&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2012&qplikid=2857
http://www.prawo.vulcan.edu.pl/przegdok.asp?qdatprz=18-09-2012&qplikid=2857
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Wstęp 

 

 Przemiany, jakie dokonują się we współczesnym świecie dokonują się w zawrotnym 

tempie i powodują wiele problemów wynikających z faktu, że trudno za nimi nadążyć. Często 

bywają źródłem frustracji, zagubienia i poczucia bezradności uczestniczących w tych 

przemianach ludzi. Nasilają się w związku z tym w społeczeństwie takie zjawiska 

patologiczne jak: nadużywanie alkoholu, narkomania, wzrost przestępczości, przejawy agresji 

i przemocy, zanik więzi ze społeczeństwem, a co za tym idzie bierność wobec aktów 

przemocy, brak wrażliwości na dziejącą się krzywdę ludzką, „znieczulicę społeczną”.  

 W takiej sytuacji wzrasta nowe pokolenie, które szczególnie jest narażone na 

oddziaływanie tych zjawisk ze względu na fakt, że nie posiada jeszcze wykształconych 

mechanizmów obronnych przed różnego rodzaju zagrożeniami. Ochrona dzieci i młodzieży 

przed destrukcyjnym wpływem środowiska stanowi jedno z wyzwań współczesnej szkoły. To 

ona może pomóc młodemu pokoleniu odnaleźć się we współczesnym świecie, a także 

przygotować do stawienia czoła niekorzystnym czynnikom, które stanowią dla niego 

zagrożenie w ich najbliższym otoczeniu.  

 Naturalnym dążeniem człowieka jest czynić świat wokół siebie uporządkowanym 

i bezpiecznym. Także naturalnym dążeniem każdego nauczyciela jest zapewnienie 

bezpieczeństwa swoim wychowankom, a także uczynienie środowiska, w którym przebywa, 

czyli szkoły – miejscem, gdzie wszyscy czują się pewnie i nic im nie zagraża. Temu właśnie 

służą opracowywane i wdrażane w placówkach oświatowych programy profilaktyki, a jednym 

z nich jest właśnie ten program, który ma służyć naszemu środowisku szkolnemu.  

 Badaniem stosunku do przemocy i uzależnień (używanie środków psychoaktywnych i 

uzależnień behawioralnych) i stopnia zagrożenia tymi niepokojącymi zjawiskami młodzieży 

Miasta Rzeszowa od wielu lat zajmuje się dr hab Eugeniusz Moczuk.  Z ostatnich  badań, 

które przeprowadził w maju i czerwcu z pomocą ankieterów, którzy byli studentami 

Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz ankieterów Stowarzyszenia „POMOC” w Rzeszowie 

wynika, że skala poziom tych zagrożeń nie zmienia się znacząco już od kilku lat. Wyniki  

badań zamieścił w publikacji „Młodzież Miasta Rzeszowa wobec problematyki przemocy w 

szkole, używania środków psychoaktywnych i uzależnień behawioralnych”. Zmianie ulegają 

jedynie niektóre proporcje w stosowaniu przez młodzież niektórych środków uzależniających. 

Z badań tych wynika też wniosek, że młodzież szkolna ma dużą wiedzę na temat badanych 

problemów społecznych oraz, że często nie postrzega tych problemów, jako zjawiska 

negatywne. 

 

Szkolny Program Profilaktyki Zespołu Szkół nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 

w Rzeszowie został dostosowany do potrzeb rozwojowych jej uczniów oraz środowiska 

lokalnego. 

 

Diagnozowanie potrzeb uczniów, rodziców, nauczycieli i środowiska lokalnego. 

 

Program jest kontynuacją działań programu  z 2012 r. którego opracowanie 

poprzedziła diagnoza potrzeb środowiska szkolnego i lokalnego dotycząca zjawisk 

patologicznych, na jakie mogą być narażeni uczniowie oparta na:  

 

 zapisach protokołów Rad Pedagogicznych (wniosków do realizacji), 

 badaniach ankietowych uczniów klas V i VI, rodziców i nauczycieli 
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 informacjach od nauczycieli i wychowawców, pedagoga, pracowników socjalnych 

MOPS, kuratorów sądowych opiekujących się naszymi uczniami i ich rodzinami, 

dzielnicowego itd.  

 spostrzeżeniach rodziców i uczniów przy okazji indywidualnych rozmów, 

 wywiadach z obsługą administracyjną szkoły, 

 rozmowach z higienistką szkolną. 

 

Badania te pozwoliły na dokonanie diagnozy początkowej sytuacji wychowawczej 

w szkole oraz określenie oczekiwań uczniów, nauczycieli i rodziców odnośnie sytuacji 

problemowych, które należy szczególnie uwzględnić w programie profilaktyki szkoły, aby 

wzmocnić czynniki chroniące i osłabić czynniki ryzyka występujące na jej terenie oraz 

wzmocnić działalność mającą na celu wszechstronny rozwój uczniów. 

Obecna aktualizacja programu mająca na  celu przeciwdziałanie  narkomanii oparta 

jest na informacjach uzyskanych ze stosowanych do tej pory formach ewaluacji między 

innymi na: 

 dokumentacji szkolnej a także dokumentacji instytucji i organizacji 

działających na rzecz dzieci i młodzieży, 

 badaniach ankietowych uczniów kl. VI szkoły podstawowej i I – III 

gimnazjum przeprowadzonych w styczniu 2016 r. 

 informacji pochodzących z ocen dokonywanych przez nauczycieli, 

wychowawców, rodziców, pedagoga, dotyczących dotychczasowych działań, 

 informacji pochodzących z konkretnych działań i uwag specjalistów 

prowadzących zajęcia specjalistyczne z uczniami (pracownicy SP ZOZ 

Centrum Leczenia Uzależnień w Rzeszowie) 

 

Zespół Szkół nr 3  w Rzeszowie jest placówką narażoną na niekorzystne wpływy 

środowiska ze względu na jej lokalizacje na terenie osiedla Baranówka, na którym, jak mówią 

statystyki policyjne ,dochodzi do wielu zjawisk patologicznych i przestępczych.  Ze względu 

jednak na małą liczebność uczniów i integracyjny charakter szkoły w szkole nie występuje 

zbyt duża liczba zachowań niepożądanych. Istnieje duża kontrola społeczna i wiele tych 

zachowań udaje się w porę zauważyć i podejmować środki zaradcze 

Główne sytuacje problemowe zaobserwowane w na terenie szkoły  to agresja słowna 

tj. (przezywanie się, wulgaryzmy, przekleństwa) oraz pojedyncze akty agresji fizycznej 

(przepychanie, kopanie itd.) Sporadycznie zdarzają się drobne kradzieże i niszczenia mienia. 

  Rodzice  niezbyt często sygnalizują istnienie w środowisku szkolnym sytuacji 

zagrażających zdrowiu i bezpieczeństwu ich dzieci. Najczęściej zgłaszanymi problemami 

przez nich jest przemoc i agresja, wulgaryzmy słowne, drobne wymuszania, izolacje ich 

dzieci z grupy rówieśniczej.Nie zgłaszają problemów związanych z uzależnieniami a także 

rzadko zgłaszają swoje uwagi odnośnie potrzeb z zakresu profilaktyki wychowawczej. Na 

zorganizowane na początku tego roku szkolnego dla nich prelekcje z udziałem psychologa SP 

ZOZ Centrum Terapii Uzależnień w Rzeszowie, zgłosili się tylko nieliczni rodzice, mimo 

dobrego rozpropagowania  tej formy zajęć dla nich, a tematyka dotyczyła ważnych z punktu 

widzenia wychowania spraw a mianowicie: szkoła podstawowa - „Kary i nagrody w 

wychowaniu” i w gimnazjum „Chronię dziecko STOP UZALEŻNIENIOM”. Bardzo małym 

zainteresowaniem cieszyła się także taka forma pomocy dla rodziców w rozwijaniu ich 

kompetencji pedagogicznych, jak indywidualne konsultacje z psychologiem PPP na terenie 

szkoły. Rodzice jednak w większości przypadków deklarowali zgodę na poruszanie podczas 

zajęć z ich dziećmi na terenie szkoły tematów związanych z zachowaniami zagrażającymi 

bezpieczeństwu ich dzieci i sposobami radzenia sobie w sytuacjach trudnych, uzależnieniami. 

Po ostatnim cyklu zajęć dla ich dzieci w październiku tego roku z udziałem specjalisty 
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odnośnie uzależnień była sygnalizowana potrzeba kontynuacji takich zajęć z uwzględnieniem 

kolejnych potrzeb rozwojowych i poznawczych  dzieci. 

  Nauczyciele jako główny problem występujący wśród uczniów wskazują w dalszym 

ciągu zachowania agresywne na terenie szkoły (agresja słowna i fizyczna), brak motywacji 

u uczniów do nauki, sygnalizują również wagary, naruszanie dyscypliny szkolnej,  palenie 

papierosów, problemy w kontaktach z rodzicami uczniów sprawiającymi problemy 

wychowawcze. Wykazują zainteresowanie i gotowość doskonalenia się w zakresie działań 

profilaktyczno-wychowawczych. W dalszym ciągu zauważają  potrzebę współpracy ze 

specjalistami w zakresie realizacji treści profilaktycznych a dotychczasową współpracę ze 

specjalistami z SP ZOZ Centrum Terapii Uzależnień w Rzeszowie oceniają jako bardzo 

przydatną w realizacji zadań związanych z profilaktyką wychowawczą. Tematyka zajęć, która 

cieszyła się do tej pory największą popularnością to: 

 

 integracja zespołu klasowego, 

 umiejętności komunikacyjne, 

 radzenie sobie z emocjami 

 przeciwdziałanie przemocy i agresji, 

 bezpieczeństwo w sieci, 

 rozpoznawanie zagrożeń bezpiecznego życia, 

 przeciwdziałanie uzależnieniom 

 

 W badaniach ankietowych wśród uczniów wzięło udział 78 uczniów obecnych w dniu 

badań w szkole z klas VI szkoły podstawowej i klas I-III gimnazjum. Była to ankieta, której 

tematem była diagnoza poziomu wiedzy i skali problemu uzależnień. Zdecydowana 

większość ankietowanych (94 % ) odpowiedziało na pytanie odnośnie istoty uzależnienia 

wykazując się podstawową wiedzą w tym zakresie i umiało wymienić  od czego można się 

uzależnić, potrafili też podać negatywne skutki uzależnień ale zazwyczaj o dużym stopniu 

ogólności (np. zagrożenie zdrowia a nawet życia), rzadko odnosząc się do skutków 

społecznych.To potwierdza wniosek wynikający z  badań w Mieście Rzeszowie 

prowadzonych przez dr hab. Eugeniusz Moczuka przytoczony we wcześniejszej części tego 

opracowania o znajomości zagadnień dotyczących problemów społecznych będących treścią 

działań profilaktycznych, ale braku nadawania odpowiedniej rangi tym zjawiskom 

negatywnym. 19 uczniów (25%) zauważyło u siebie objawy uzależnień, głównie 

behawioralnych, najczęściej od telefonu, komputera, gier konsolowych i słodyczy. 76 

uczniów (96%) deklarowało, że wie, gdzie szukać pomocy w razie wystąpienia tego 

problemu. 52 uczniów (66%) stwierdziło, że rodzice rozmawiają z nimi w domu na tematy 

związane z uzależnieniami a 74 uczniów (94%), że mogą liczyć na wsparcie i zrozumienie w 

razie problemów. Niepokoi trochę fakt, że duża część rodziców nie rozmawia ze swoimi 

dziećmi na tematy związane z uzależnieniami, co może potwierdzać tezę o małym 

zainteresowaniu tą problematyką wśród rodziców, sygnalizowaną już wcześniej. Uczniowie 

najchętniej z problemami zwracaliby się w takich sytuacjach do : rodziców (51%), kolegów 

27%), wychowawcy (13%), pedagoga (13%), rodzeństwa (12%). Jak z tego wynika dzieci 

mają dobre relacje z rodzicami, co można zaliczyć jako jeden z czynników chroniących.  

Duża część uczniów nie odpowiedziała na propozycję tematów realizowanych podczas 

godzin wychowawczych, bo aż 32 uczniów (40%), duża cześć też uważała, że godziny 

wychowawcze powinny służyć innym tematom niezwiązanym z profilaktyką (luźne lekcje, 

komputery, inne zainteresowania) a tylko 16 (20%) chciałoby aby była poruszana 

problematyka uzależnień a 2 osoby (3%)przemocy. Wniosek, jaki się nasuwa to, że uczniowie 

nie są zbytnio zainteresowani problematyką uzależnień, gdyż otrzymują informacje, które 

zaspokajają ich ciekawość poznawczą. Należy zaznaczyć, że uczniowie naszego gimnazjum, 
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czyli będący w wieku szczególnie narażonym na sięganie po środki uzależniające,  ze 

względu na specyfikę naszej szkoły (jeden oddział, zasady rekrutacji) są mniej narażeni na 

zagrożenia niż uczniowie innych gimnazjów, co też można uznać za  ważny czynnik 

chroniący. 

 Podsumowując, istnieje w naszym środowisku szkolnym potrzeba różnorodnych 

działań o charakterze profilaktycznym skierowana zarówno do dzieci i młodzieży, rodziców i 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.W odniesieniu do dzieci i młodzieży należałoby się 

skupić na kształtowaniu u nich odpowiednich postaw wobec takim  patologiom społecznym, 

jak przemoc i uzależnienia (zapobieganie ich akceptacji i internalizacji), w odniesieniu do 

rodziców na poszerzaniu ich wiedzy i świadomości a także zaangażowania w działania 

zapobiegające zagrożeniom bezpiecznego rozwoju ich dzieci, w odniesieniu do  nauczycieli i 

innych pracowników szkołyna przygotowywaniu ich do działań w zakresie profilaktyki 

problemów społecznych. 

 W czasie realizacji działań z zakresu przeciwdziałania narkomanii będzie 

uwzględniać formy określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.  

 

 

 

W naszej szkole istnieją następujące czynniki chroniące : 

1. Silna więź emocjonalna z rodzicami. 

2. Małe oddziały klasowe. 

3. Regularne praktyki religijne. 

4. Stała opieka sprawowana przez kompetentną osobę dorosłą. 

5. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania. 

oraz czynniki ryzyka: 

1. Brak umiejętności społecznych. 

2. Presja grupy rówieśniczej. 

3. Patologie w środowisku lokalnym. 

4. Mała motywacja do nauki. 

4. Niewykorzystywanie w praktyce wiedzy zdobytej w szkole 

5. Wpływ mediów. 

6. Poczucie bezkarności. 

7. Ubóstwo materialne. 

8. Brak umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. 

9. Problemy emocjonalne. 

 

Zasoby naszej szkoły 

 

Zasoby tkwiące w ludziach: 

wykwalifikowana kadra pedagogiczna zaangażowana w działania wychowawczo-

profilaktyczne, realizująca ciekawe zajęcia pozalekcyjne,  
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dobra współpraca i spójność oddziaływań profilaktyczno-wychowawczych wszystkich 

pracowników, 

dbałość katechetów o regularne praktyki religijne uczniów i współpraca z parafią  

prawidłowy obieg informacji w szkole. 

 

Materialne zasoby szkoły: 
komputeryzacja szkoły i dostęp do Internetu, 

systematycznie uzupełniany księgozbiór biblioteki szkolnej, 

pomieszczenie dostosowane do realizacji różnych form zajęć, w tym do potrzeb dzieci 

niepełnosprawnych 

 sala gimnastyczna, boiska sportowe 

gabinety do pracy indywidualnej z uczniami 

 

Analiza wyników przeprowadzonych badań diagnostycznych pozwoliła na 

opracowanie takiego programu profilaktyki, którego realizacja przyniesie ograniczenie 

występowania niepożądanych zjawisk na terenie szkoły, a także przygotuje uczniów do 

obrony przed wpływem zagrożeń z zewnątrz. 

Z analizy ilościowej i jakościowej zebranego materiału faktograficznego wynika, że w naszej 

szkole istnieje potrzeba podjęcia działań w następujących obszarach profilaktyki: 

1. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 

2. Profilaktyka uzależnień. 

3. Komunikacja i umiejętności interpersonalne. 

4. Zagospodarowanie czasu wolnego. 

Realizacja programu jest stałym, niekończącym się procesem wspomagania uczniów 

w radzeniu sobie z problemami i zagrożeniami, procesem ograniczającym i likwidującym 

czynniki, które zaburzają ich prawidłowy rozwój. 

 

Cel ogólny 

Kształtowanie postaw i zachowań społecznie pożądanych poprzez zintegrowane działania 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

Cele operacyjne 

Uczeń: 

1. Czuje się odpowiedzialny za własne zdrowie i dokonuje właściwych wyborów związanych 

ze zdrowym stylem życia. 

2. Zna i stosuje pozytywne wzorce zachowań. 

3. Aktywnie i konstruktywnie spędza czas wolny. 
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4. Posiada wiedzę i umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej. 

5. Ma poczucie własnej wartości i umie przeciwstawić się presji i naciskom destrukcyjnej 

grupy. 

6. Posiada wiedzę na temat destrukcyjnych skutków uzależnień. 

7. Umiejętnie zachowuje się w sytuacjach trudnych. 

 

Nauczyciele, rodzice: 

1. Doskonalą umiejętności z zakresu komunikacji w relacjach nauczyciel - rodzic, nauczyciel 

- uczeń, rodzic - uczeń. 

2. Podnoszą kompetencje wychowawcze. 

3. Mają poczucie odpowiedzialności za spójność podejmowanych działań profilaktycznych.  

 

Monitorowanie 

Na poziomie klasy wychowawca monitoruje realizację działań profilaktycznych. 

Zadania wychowawcy: 

1. Zapisuje efekty diagnozy. 

2. Precyzuje czynniki ryzyka i chroniące dla zdiagnozowanych zachowań ryzykownych.  

3. Sporządza plan działań profilaktycznych w swojej klasie i opracowuje sposób realizacji 

tych działań. 

4. Prowadzi na bieżąco rejestr działań profilaktycznych np. rozmów z rodzicami i ich 

efektów, rozmów z uczniami (ustalenie metody działań), konsultacji z psychologiem, 

pedagogiem i innymi specjalistami, informacji o zachowaniach problemowych, 

przeprowadzonych w klasie zajęć tematycznych, realizowanych programów profilaktycznych, 

zastosowanych form indywidualnej pomocy uczniom. 

Zadania pedagoga szkolnego: 

1. Analiza dokumentacji dotyczącej planowania i przebiegu działań profilaktycznych 

realizowanych przez wychowawców klas. 

2. Gromadzenie dokumentacji działań profilaktycznych. 

3. Rejestracja potrzeb nauczycieli w zakresie SPP. 

4. Rejestracja sygnałów od wychowawców, nauczycieli, rodziców, osób ze środowiska o 

pojawieniu się nowych zachowań ryzykownych, bądź nasileniu dotychczasowych. 

5. Przygotowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdania z przebiegu SPP. 

Na początku roku szkolnego dyrektor szkoły  powołuje zespół do spraw monitoringu, 

którego głównym celem jest diagnozowanie i monitorowanie realizacji celów zawartych w 
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Szkolnym Programie Profilaktyki. Zadaniem zespołu jest koordynowanie działań związanych 

z procesem tworzenia i realizacji programu profilaktyki, redagowanie i opracowywanie 

materiałów ewaluacyjnych (kwestionariuszy ankiet, rozmów sondażowych, dyskusji, 

wywiadów, itp.) informowanie społeczności szkolnej o realizacji programu profilaktyki oraz 

proponowanie ewentualnych zmian w tym programie na kolejny okres nauki. Zespół 

dokonuje analizy i interpretacji wyników ewaluacji wewnętrznej i monitoringu, które 

przedstawia: 

nauczycielom - na czerwcowym plenarnym posiedzeniu rady pedagogicznej, 

uczniom - na apelu kończącym rok szkolny, 

rodzicom uczniów - na wrześniowym zebraniu w nowym roku szkolnym. 

Zespół jest odnawiany na początku każdego nowego roku szkolnego. 

 

Ewaluacja 

Ewaluacja SPP ma odpowiedzieć na pytanie „Czy w efekcie podejmowanych w naszej 

szkole działań profilaktycznych uległy osłabieniu czynniki wpływające na występowanie 

zachowań ryzykownych oraz czy nastąpiło wzmocnienie czynników chroniących przed tymi 

zachowaniami?” 

Natomiast wyniki ewaluacji służą do oceny rezultatów i efektywności prowadzonychdziałań. 

Pozwalają także systematycznie i na bieżąco modyfikować SzkolnyProgram Profilaktyki 

uwzględniając aktualne potrzeby uczniów i rodziców naszej szkoły. 

 

Kryteria ewaluacji: 

1. Dostosowanie zadań SPP do warunków szkoły i bazy szkoły. 

2. Poprawność doboru zadań do realizacji założonych celów. 

3. Poziom realizacji zadań skierowanych na uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4. Zaangażowanie nauczycieli w realizację SPP. 

5. Dostosowanie programu do wyników diagnozy. 

Formy ewaluacji: 

zapisy w dziennikach szkolnych, ankiety, obserwacje, rozmowy z uczniami, nauczycielami, 

pedagogiem, dyrekcją i innymi pracownikami, rozmowy z uczniami, protokoły 

szkoleniowych rad pedagogicznych, protokoły z zebrań z rodzicami, protokoły z rad 

pedagogicznych, sprawozdania. 
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Przeciwdziałanie agresji i przemocy 
Cel: zapobieganie zachowaniom agresywnym i propagowanie zachowań akceptowanych 

społecznie 

 

Obszar: Uczniowie 

 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Organizowanie 

zajęć 

informacyjnych 

i edukacyjnych 

na temat: czym jest 

agresja i przemoc, 

umiejętność 

zachowania 

się w sytuacji 

zagrożenia 

- tematyka godzin 

wychowawczych 

np.  ”Przyczyny i 

formy przemocy i 

agresji (w tym 
zjawisko 

cyberprzemocy 

starkingu”, „Jak 

radzić sobie z  

przemocą i 

agresją?”,  (z 

planów 

wychowawczych 

i w programie 

wychowawczym), 

– spotkania z 

policjantem 
„Odpowiedzialność 

nieletnich za czyny 

karalne”  

- Kontrakty klasowe 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

cały rok szkolny Uczniowie: 

mają świadomość 

czym jest agresja 

i przemoc, wiedzą, 

jak zachować się w 

sytuacjach trudnych 

i nietypowych, 

uczą się, że 

w niektórych 

sytuacjach warto 
jest umieć 

odmawiać, wiedzą, 

co może być dla 

nich niebezpieczne, 

respektują wspólnie 

ustalone zasady 

zachowania 

Organizowanie 

zajęć 

alternatywnych 

Praca w 

organizacjach 

działających na 

terenie 

szkoły: Samorząd 

Uczniowski 

Opiekun SU 

 
cały rok szkolny Uczniowie 

świadomie 

pracują na 

rzecz innych, 

wzbogacenie 

osobowości 
Kształtowanie 

systemów wartości 

pożądanych 
społecznie 

- zapoznanie 

uczniów z 

kryteriami ocen z 
zachowania, 

- rozmowy na temat 

kulturalnego 

zachowania w 

domu i w miejscach 

publicznych 

na podstawie 
własnych 

doświadczeń, 

obserwacji i pracy z 

tekstem, 

– pogadanki na 

temat 

niepełnosprawności, 

np. „Inny nie 

znaczy gorszy” 

- zapraszanie osób 

starszych 

na zajęcia 

organizowane 

Wychowawcy klas 

 

 
Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 
 

 

Wychowawcy klas 

I-III 

cały rok szkolny 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Styczeń  

Znają normy, 

reguły, 

zasady wpływające 
na ich dobre 

relacje z innymi. 

Mają świadomość, 

co to jest rodzina 

i co to znaczy, że 

są jej członkami, 

znają kryteria ocen 

zachowania, 

potrafią 

zachować się 

kulturalnie w domu 

i miejscach 
publicznych, 

słuchają 

się wzajemnie, 

rozpoznają 

i nazywają 

uczucia, wiedzą, 

że w różnych 

sytuacjach ludzie 
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np. z okazji 

Święta Babci i 

Dziadka, 

przeżywają różne 

uczucia, dostrzegają 

własną 

indywidualność 

i niepowtarzalność, 

potrafią być 

tolerancyjni wobec 

osób 

niepełnosprawnych 

(dostrzegają 
i akceptują 

podobieństwa i 

różnice między 

nimi), doceniają 

wzajemną pomoc, 

mają świadomość, 

że jednym ze 

sposobów 

rozwiązywania 

problemów 

może być pomoc 
osób dorosłych.  

Kształtowanie 

umiejętności 

kontrolowania 

własnej 

złości 

i agresywnych 

zachowań 

- Cykl zajęć 

prowadzonych 

przy pomocy metod 

aktywizujących w 

ramach 

lekcji 

wychowawczych 
– „Wychowanie 

przeciw agresji, 

- ustalenie zasad 

obowiązujących 

w klasie 

„Przeciwdziałamy 
przemocy” 

(wykonanie 

plakatu), 

- cykl zajęć, które 

mają 

sprzyjać rozwijaniu 

tych umiejętności 
„Jak radzić 

sobie ze złością?”. 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Uczniowie 

Pedagog 
 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

cały rok szkolny Znają zasady 

obowiązujące 

w klasie, maja 

świadomość, że 

klasa jest nie tylko 

miejscem nauki, 

ale też miejscem 

spotkań z innymi 

ludźmi, wiedzą, co 

to znaczy być 

czyimś 
przyjacielem 

i mieć przyjaciela, 

starają się 

kontrolować 

własna złość, 

doceniają 

znaczenie pomocy 

innych np. w 

rozwiązywaniu 

problemów. 

Rozładowanie 

negatywnej 

energii 

- zajęcia sportowe, 

gry i zabawy, 

- formy realizacji 

ujęte w działach 

obejmujących 

„Zagospodarowanie 

czasu wolnego” 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

cały rok szkolny Potrafią dostrzegać, 

że jest 

wiele sytuacji 

sprawiających 

im 

przyjemność i 

zadowolenie, 

mówią 

o swoich sukcesach 

i dzielą się 
swoimi przeżyciami 

z kolegami 

i koleżankami, 

zajęcia sportowe 

(gry i zabawy) 

sprawiają im wiele 
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radości. 

 

Obszar: Rodzice 
Działania  Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia 
Uczulenie na 

problem agresji 

i przemocy 

wśród dzieci – 

edukacja 
rodziców. 

- pogadanki na 

temat 

przyczyn, 

mechanizmów 

i skutków 

agresywnych 

zachowań,  

- zajęcia podczas 

spotkań 

z rodzicami na 

tematy: 
„Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

„Bezpieczeństwo 

i zdrowie dzieci” 

„Nie ucz mnie 

przemocy” . 

„Cyberprzemoc i 

starking” itp.  

- pogadanki, 

pedagogizacja 

rodziców na tematy 

zgodnie z ich 
oczekiwaniami 

Pedagog 

 

 

 

 
 

 

 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Dyrekcja 

Zebrania 

z rodzicami 

 

 

 
 

 

 

Zebrania 

z rodzicami 

 

 

 

 

 

 
 

 

Zebrania 

z rodzicami 

Rodzice biorą 

udział 

w szkoleniach na 

temat przemocy 

i agresywnych 
zachowań, 

systematycznie 

współpracują z 

wychowawcami 

i pedagogiem 

szkolnym, aktywnie 

uczestniczą 

w spotkaniach 

klasowych 

z wychowawcą 

na temat 
przemocy i agresji, 

biorą udział w 

spotkaniach 

rodziców 

„ofiar” i 

„sprawców” 

w celu wspólnego 

zastanowienia się 

nad przyczynami 

i sposobami 

eliminacji 
przemocy, 

interesują się 

tematyką przemocy 

i agresji  
Uwrażliwienie 

na akty przemocy 

w środowisku 

- Indywidualne 

kontakty 

rodziców z 

wychowawcą 
i pedagogiem 

Wychowawcy 

Pedagog 
w miarę potrzeb 

rok szkolny 
Są uwrażliwieni na 

możliwość 

doznania aktów 

agresji przez ich 

dziecko, 

pomagają w 

rozwiązywaniu 

problemów 

przemocy, 
informują 

natychmiast o 

zauważonych 

śladach przemocy 

fizycznej i 

psychicznej, 

dyskretnie 

kontrolują 

finanse dziecka, 

jego potrzeby i 

wydatki w celu 
wychwycenia 

ewentualnych 

faktów płacenia 

haraczu, 
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zachowują się 

kompetentnie w 

zakresie radzenia 

sobie w sytuacji 

przemocy. 

 

Obszar: Nauczyciele  
Działania Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Terminy  Przewidywane 

osiągnięcia  
Doskonalenie 
umiejętności 

rozwiązywania 

problemów – 

edukacja 

nauczycieli. 

- konsultacje z 

psychologiem PPP 

- konsultacje z 

pedagogiem 

szkolnym  

- szkoleniowe rady 

pedagogiczne z 
udziałem 

specjalistów 

Dyrekcja 
 

 

Pedagog szkolny  

 

 

Dyrekcja  

wg harmonogramu 
 

cały rok szkolny 

 

 

rady pedagogiczne 

Posiadają wiedzę 
i umiejętności 

niezbędne 

w pracy 

profilaktyczno-

wychowawczej, 

systematycznie 

i profesjonalnie 

pracują z uczniami 

zagrożonymi 

przemocą 

– sprawcami i 
ofiarami 

Uświadomienie 

problemów 

jakie mają 

uczniowie 

- rozmowy z 

pedagogiem, 

psychologiem, 

rodzicami, 

dyrekcją. 

Dyrekcja 

Pedagog szkolny  

 

cały rok szkolny 

 
Często prowadzą 

rozmowy w klasach 

na temat 

poszanowania 

godności ludzkiej, 

koleżeństwa, 

uczuć i przeżyć, 

uczą dzieci 

polubownego 

załatwienia spraw, 

znają techniki 
hamowania 

i rozładowania 

agresji, uczą 

jak odmawiać bez 

obawy przed 

odrzuceniem 
Rozwiązywanie 

zdiagnozowanych 

problemów 

- omawianie  

problemów, 
wspólne 

szukanie ich 

rozwiązania 

- interwencja w 

sytuacjach 

trudnych, 

konfliktowych i 
niebezpiecznych, 

- reagowanie na 

agresję i przemoc 

zgodnie ze 

szkolnymi 

procedurami 

- wzmożenie 

dyżurów 

podczas przerw i 

zajęć 

pozalekcyjnych, 

Wychowawcy 

Pedagog 

Dyrekcja,  

 

 

Wychowawcy 

nauczyciele i 
obsługa 

 

 

Nauczyciele 

 

 

 

 

Dyrekcja  

Nauczyciele 

 

 cały rok szkolny Potrafią 

zorganizować 

profesjonalna 

pomoc uczniom 

uwikłanym w 

sytuacje przemocy, 

analizują 
zachowania 

uczniów, zgłaszają 

dyrekcji i 

pedagogowi 

szkolnemu 

faktów zaistnienia 

przemocy, reagują 

na sygnały o 

przemocy 

dochodzące 

od pracowników 
obsługi, podnoszą 

poziom 
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 bezpieczeństwa 

uczniów, są 

wyposażeni 

w wiedzę 

i umiejętności 

niezbędne 

w pracy 

profilaktyczno-

wychowawczej  
samodoskonalenie 

nauczycieli  
- korzystanie z 

aktualnej literatury 
(czasopism, 

publikacji ) 

- gromadzenie w 

szkolnej bibliotece, 

gabinecie pedagoga 

aktualnych 

materiałów 

służących 

pogłębianiu wiedzy  

 

Nauczyciele 

 
 

 

Dyrekcja 

Bibliotekarz 

Pedagog 

cały rok szkolny Stale samodzielnie 

studiują bieżącą 
literaturę z zakresu 

pracy 

profilaktyczno- 

wychowawczej, 

niezbędną do 

rozwiązywania 

pojawiających się 

problemów 

 

 

 

Profilaktyka uzależnień 
Cel: dostarczanie rzetelnej i adekwatnej do grup wiekowych wiedzy o zagrożeniach płynących z uzależnień oraz 

nadmiernego korzystania z mediów: TV i Internetu 

 

Obszar: Uczniowie 

 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Prowadzenie 

systematycznych 

działań 

informacyjnych 

dotyczących 
zagrożeń 

związanych z 

sięganiem po 

środki 

uzależniające 

(papierosy, alkohol, 

dopalacze, 

narkotyki) 

- lekcje 

wychowawcze 

na  tematy związane 

z problematyką 

zagrożeń dla 

zdrowia i życia 

wynikających z  

używania środków 

uzależniających 

takich jak: 

papierosy, alkohol, 

narkotyki, 
dopalacze, oraz 

sposobami 

przeciwdziałania 

tym zachowaniom 

- zajęcia 

warsztatowe 

prowadzone przez 

psychologów i 

psychoprofilaktyków 

SP ZOZ Centrum 

Terapii Uzależnień 
w Rzeszowie 

dostosowane 

tematycznie i 

metodycznie do 

Wychowawcy  

Nauczyciele 

przyrody 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Pedagog 

Przewodniczący 

komisji ds. zdrowia 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

w miarę potrzeb 

 

Uczniowie 

rozumieją 

pojęcia: 

nałóg, używki, 

alkoholizm, 
narkomania, 

dopalacze, 

uzależnienie, 

potrafią określić 

negatywne skutki 

wynikające ze 

stosowania używek 

(papierosów, 

narkotyków, 

alkoholu, 

dopalaczy). 
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poszczególnych 

etapów 

rozwojowych 

uczniów 

- konkursy 

profilaktyczne 

promujące życie bez 

używek (np. plakat, 

wiersz), 

- apele, spotkania ze 

specjalistami np. 
poradni uzależnień  

- pogadanki 

prowadzone 

przez pielęgniarkę 

szkolną. 

- ulotki, broszury, 

filmy 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele  

 

 

 
 

Pedagog 

 

 

 

Pielęgniarka 

szkolna  

Kształtowanie 
wiedzy na 

temat zagrożeń 

płynących 

z nadmiernego 

korzystania z 

mediów  

- lekcje 
wychowawcze 

„Dziecko w sieci” 

- ulotki edukacyjne 

- obchody Dnia 

Bezpiecznego 

Internetu  

Wychowawcy 
Nauczyciele 

informatyki 

Cały rok 
 

 

 

 

 

Luty 

Uczniowie znają 
zasady 

bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu 

Ćwiczenia postawy 

asertywnej 
w kontakcie 

z używkami 

i organizowanie 

przedsięwzięć 

alternatywnych 

do zachowań 

ryzykownych 

(nadmiernego 

oglądania TV i 

korzystania z 

Internetu) 

- lekcje 

wychowawcze: 

„Jak powiedzieć 

nie”, 

- promowanie 

atrakcyjnych 

form spędzania 

wolnego czasu 

- angażowanie 

uczniów 
do udziału w 

akcjach, 

konkursach 

- podkreślanie 

sukcesów 

osiąganych przez 

uczniów 

Wychowawcy 

Pedagog 
Nauczyciele  

Cały rok szkolny 

 
Uczą się akceptacji 

siebie, swojego 
miejsca w grupie 

rówieśniczej oraz 

umiejętności 

mówienie „nie” i 

nie ulegania presji 

, mają możliwość 

korzystania z 

różnych zajęć 

szkolnych, które 

pomagają rozwijać 

zainteresowania, 
pasje i przynoszą 

sukcesy 

 
 

Obszar: Rodzice 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Pogłębianie 

wiadomości 

rodziców na 

temat różnego 

rodzaju uzależnień  

- indywidualne 

spotkania 

pedagoga, 

wychowawcy 

z rodzicami, 

- pogadanki na 

spotkaniach 

z rodzicami na 

tematy: 

„Bezpieczeństwo 

i zdrowie 

Pedagoga 

Wychowawcy 

 

 

 

Wychowawcy  

Dyrekcja 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 

 

 

Spotkania z 

rodzicami  

 

 

 

 

Rodzice 

systematycznie 

współpracują z 

wychowawcą, 

pedagogiem, 

mają 

wiedzę na temat 

uzależnień poprzez 

uczestniczenie w 

spotkaniach 

organizowanych 
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dzieci” ,„Razem 

przeciw 

uzależnieniom”, 

„Rola 

rodziny w 

wychowaniu 

dzieci” 

- uświadomienie 

rodzicom 

zagrożeń okresu 
dorastania 

oraz wskazanie 

symptomów 

ostrzegawczych 

- warsztaty i 

prelekcje dla 

rodziców na temat 

uzależnień 

prowadzone przez 

specjalistów (np. 

SP ZOZ Centrum 
Leczenia 

Uzależnień w 

Rzeszowie 

- umożliwianie 

korzystania z 

materiałów 

zgromadzonych 

w bibliotece 

szkolnej i u 

pedagoga 

szkolnego 
 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog  

Wychowawcy 

 
 

 

 

 

Pedagog 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz  

Pedagog  

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 

 
 

 

 

 

Cały rok szkolny  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

W zależności od 

potrzeb 

na 

terenie szkoły oraz 

poprzez literaturę. 

Rodzice znają 

porady 

dotyczące 

bezpiecznego 

korzystania z 

Internetu 

przez dzieci 

 

 
Obszar: Nauczyciele 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Pogłębianie 

wiedzy na 

temat uzależnień 

- rada szkoleniowa 

na 

temat 

rozpoznawanie 

przypadków 

stosowania 

przez uczniów 

wybranych 

używek oraz 

sposoby 

zachowania się w 

takich sytuacjach, 

- zapoznanie z 

organizacjami 

i podmiotami 

mogącymi 

skutecznie 

pomóc w pracy na 

rzecz 
przeciwdziałania 

kontaktu uczniów z 

Dyrekcja  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pedagog  

 

 

 
 

 

 

 

 

w zależności od 

potrzeb 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Nauczyciele mają 

wiedzę na temat 

uzależnień poprzez 

uczestniczenie w 

szkoleniach, 

kursach 
oraz poprzez 

korzystanie z 

literatury 

i Internetu, 

dzielą się 

doświadczeniami 
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używkami, 

- zgromadzenie w 

bibliotece szkolnej 

materiałów na 

temat profilaktyki 
uzależnień. 

 

Nauczyciel 

bibliotekarz  

 

rok szkolny 

Monitorowanie 

potrzeb uczniów. 

Udzielanie 

wsparcia w 

sytuacjach 

kryzysowych 

- rozmowy 

indywidualne 

z uczniami, 

rodzicami 

- pomoc uczniom 

mającym problemy. 

Nauczyciele 

Pedagog  

cały rok Organizują czas 

wolny uczniom 

prowadząc zajęcia 

pozalekcyjne w 

czasie roku 

szkolnego, 

pomagają 

uczniom 

mającym problemy 

w nauce i w domu 

 

Komunikacja i umiejętności interpersonalne 
Cel: Kształtowanie zasad poprawnej komunikacji 

 

Obszar: Uczniowie 

Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Organizowanie 

zajęć 

informacyjnych 

i edukacyjnych 

na temat: 

„Ciągłe wzajemne 
poznawanie 

się 

- godziny 

wychowawcze 

np. „Poznajemy 

się”,„Wybieramy 

samorząd 

klasowy”, „Zasady 
współpracy w 

naszej klasie”, 

- zasady 

kulturalnego 

obcowania 

z drugim 
człowiekiem 

– zagadnienia 

realizowane na 

lekcjach 

wychowawczych, 

lekcjach 

języka polskiego 

np. „Kultura języka, 

stroju i 

zachowania”, 

„Jak porozumiewać 

się z innymi   

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 
 

 

Wychowawcy,  

 

 

 

 

Nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

cały rok 

 

 

 

 

 
 

 

Cały rok  

 

 

 

 

Cały rok  

Uczniowie znają 

lepiej swoich 

kolegów w klasie, 

mają większe 

poczucie 

bezpieczeństwa, 
wyrażają swoje 

przekonania 

w życzliwej 

atmosferze. 

Rozpoznawanie i 
sposoby zaradzania 

konfliktom 

- obserwacja i 

indywidualne 

rozmowy 

z uczniami, 

- rozmowy 

indywidualne z 

pedagogiem 

szkolnym 

- budowanie 

empatii i 

wzajemnego 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

 

 

 

Pedagog szkolny 

 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

poszczególnych 

cały rok 
 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok 

 

 

Wiedzą, na czym 
polega „dobre” 

porozumiewanie 

się,potrafią słuchać 

innych, 

potrafią zapobiegać 

powstawaniu 

zakłóceń w 

komunikacji, 

dochodzą 

do porozumienia 

z innymi przy 
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zaufania 

jako forma 

zaradzania 

konfliktom 

 – realizacja 

na lekcjach 

wychowawczych, 

np. „Co to znaczy 

być zgraną klasą”, 

„Jacy 
jesteśmy wobec 

siebie?”, 

- zapobieganie 

nawarstwianiu się 

negatywnych relacji 

w klasie  
„Sposoby 

zespołowego 

rozwiązywania 

konfliktów”, 

„Pokonywanie 

trudności w 

kontaktach z 

rówieśnikami”. 

przedmiotów 

 

 

 

Wychowawcy  

 

 

 

cały rok 

 

rozwiązywaniu 

klasowych 

problemów, umieją 

nazwać wartości 

ważne w życiu 

klasy (a nawet w 

życiu społecznym), 

potrafią wyrazić 

swoje potrzeby 

w tym zakresie, 
potrafią 

opowiedzieć o 

mocnych stronach 

swojej klasy oraz 

wskazać obszary, 

w których czują się 

mniej pewnie, 

mniej bezpiecznie, 

potrafią wybrać ten 

obszar, w którym 

widzą potrzebę 
współpracy z 

innymi 

Zajęcia 

integracyjne. 
Cykl zajęć 

integracyjnych 

prowadzonych 

przez pedagogów 

„Grupa i ja”, „Jak 
żyć w klasie”, 

- uroczystości 

klasowe 

i szkolne 

(andrzejki, 

mikołajki, klasowa 
Wigilia, 

choinka, Dzień 

Zakochanych, 

pierwszy 

dzień wiosny, 

Dzień 

Kobiet, Dzień 

Chłopaka 

Dzień Dziecka), 

- wycieczki 

klasowe 

i szkolne, wyjścia 

do kina, teatru, 

- godziny 

wychowawcze, 

 „Czy znam 

swoją szkołę”, 

„Relacje pomiędzy 

dziewczynkami 

a chłopcami”, 

„Sztuka przyjaźni” 

Wychowawcy  

 

 

 

 
 

Wychowawcy  

Samorząd 

Uczniowski, 

koła zainteresowań 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

cały rok 

 

 

 

 

 
cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

cały rok 

 

 
 
cały rok 

Aktywnie 

uczestniczą w życiu 

klasy biorą 

udział w klasowych 

uroczystościach, 
wycieczkach, itd., 

angażują się 

(w miarę swoich 

możliwości) w 

przygotowanie 

klasowych 

uroczystości 
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Obszar: Rodzice 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Efektywna 

współpraca na 

rzecz szkoły i 
poznawanie 

siebie nawzajem, 

integracja. 

- Zachęcanie do 

współpracy i 

aktywnego 
uczestnictwa w 

klasowych 

i szkolnych 

imprezach 

(andrzejki, choinka, 

Dzień Dziecka, 

itd.), 

- udział rodziców w 

wycieczkach, 

wyjściach do kina, 

teatru, 
- indywidualne 

spotkania 

i rozmowy 

nauczyciela z 

rodzicami, 

- pomoc uczniom 

słabszym, 

spotkania rodziców 

z pedagogiem i 

nauczycielami 

uczącymi w danej 

klasie  

Wychowawcy, 

dyrekcja 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 
 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy 

Pedagog  

cały rok 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 
 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

Rodzice aktywnie 

uczestniczą w 

klasowych 
uroczystościach 

(andrzejki, 

mikołajki, choinka), 

aktywnie 

uczestniczą w 

zebraniach 

rodzicielskich, 

prowadzą rozmowy 

indywidualne 

z wychowawcą 

klasy lub innymi 
nauczycielami, 

angażują 

się w pomoc 

dziecku słabszemu 

w nauce, 

uczestniczą w 

spotkaniach 

z pedagogiem 

szkolnym. 

 

 
Obszar: Nauczyciele 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia  
Ciągłe wzajemne 

poznawanie 

się. 

- zapoznanie się z 

sytuacją rodzinną, 

materialną, 

a nawet zdrowotną 

danego ucznia, 

- poznawanie 

zainteresowań 

dzieci. 

Wychowawcy klas 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

Nauczyciele znają 

swoją klasę i 

sytuację rodzinną 

poszczególnych 

dzieci, znają 

zainteresowania 

uczniów swojej 

klasy 

Diagnoza 

i sposoby 

zaradzania 

konfliktom 

- Obserwacja 

zachowań 

uczniów, 

- wychwytywanie 

sytuacji 

niepokojących, 

- przeciwdziałanie 

sytuacjom 

konfliktowym 

poprzez: 

a) rozmowy 

indywidualne, 

b) spotkania 

dziecka i 
nauczyciela z 

pedagogiem, 

Nauczyciele 

wychowawcy 

i nauczyciele 

poszczególnych 

przedmiotów 

Pedagog 

cały rok 

 
Znają obszary, na 

które należy 

zwrócić baczną 

uwagę, dotyczące 

klasowych napięć, 

sytuacji 

konfliktowych, 

bądź trudności 

w komunikacji 
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c) rozmowa z 

rodzicami 
Integracja z 

wychowankami. 
- Organizowanie 

klasowych 

uroczystości 

(andrzejki, 

mikołajki, 

choinka, itd.), 

- organizacja 

wycieczek, 

wyjść do kina, 

teatru. 

Wychowawcy 

 

 

 
 

 

 

Wychowawcy i inni 

nauczyciele  

cały rok 

 

 

 
 

 

 

cały rok 

Organizują 

wycieczki 

klasowe, 

wyjścia oraz 
uroczystości 

(andrzejki, 

mikołajki, itp. 

Integracja 
środowiska 

nauczycielskiego. 

- wymiana 

doświadczeń 

w ramach WDN , 

rad 

szkoleniowych 

- dyskusje na 

radach 

pedagogicznych 

Dyrekcja 
 

 

 

 

Dyrekcja 

wg harmonogramu 
 

 

 

rady pedagogiczne 

Wymieniają się 
doświadczeniem 

z innymi 

nauczycielami 

na radach 

pedagogicznych 

 

 

Zagospodarowanie czasu wolnego 
Cel: Promowanie aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

Obszar: Uczniowie 
Działania  Formy realizacji  Osoby 

odpowiedzialne  

Termin  Przewidywane 

osiągnięcia 
Uświadomienie 

potrzeby 

aktywnego 

spędzania 

czasu wolnego 

- godziny 

wychowawcze, 

zajęcia świetlicowe 

np.: „Bawimy się 

bezpiecznie 

na świeżym 

powietrzu”, 

„Jak korzystać 

z dobrodziejstw 

natury w 

czasie wolnym od 

zajęć szkolnych?”, 
„Sport to 

zdrowie”, 

- realizacja 

szkolnego 

programu 

profilaktyki 

p/alkoholowej 

„Żyjmy zdrowo – 

na sportowo” 

- lekcje 

przedmiotowe 
(realizacja na 

niektórych 

przedmiotach, np. 

w-f, 

przyroda) 

Wychowawcy 

Wychowawcy 

świetlicy  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizatorzy 
programu – 

nauczyciele w-f 

 

 

 

 

Nauczyciele 

przedmiotów 

Cały rok 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień-listopad 
Styczeń-maj 

Uczniowie będą 

umieć zaplanować 

i przeprowadzić 

gry i zabawy 

sportowo- 
rekreacyjne 

na świeżym 

powietrzu 

Promocja 

szkolnych i 
- gazetki ścienne i 

plakaty 

Nauczycie 

prowadzący 

Cały rok szkolny 

 

Będą brali udział 

w szkolnych i 
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pozaszkolnych 

form spędzania 

czasu wolnego. 

na korytarzach 

dotyczące 

szkolnych i 

pozaszkolnych 

form 

spędzania czasu 

wolnego, 

- prowadzenie kół 

zainteresowań: 

koło taneczne, 

sportowe, 

przedmiotowe, 

ekologiczne, klub 

europejski, 

spotkania 

 w bibliotece 
szkolnej, itp., 

organizacji 

szkolnych  

- organizowanie 

andrzejek, 

choinki, dyskotek 

szkolnych, 
- zajęcia podczas 

ferii zimowych  

zajęcia 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrekcja,  

nauczyciel 
prowadzący  zajęcia 

 

 

 

 

 

 

 

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 
Wychowawcy  

Nauczyciele  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wg kalendarza 

imprez  

pozaszkolnych 

formach 

spędzania 

czasu wolnego, 

wraz z 

wychowawcą 

i kolegami 

z klasy zorganizują 

andrzejki, choinkę 

lub dyskotekę 
szkolną, 

wezmą czynny 

udział w imprezach 

szkolnych, 

zajęciach 

organizowanych 

w czasie ferii 

zimowych 

Współpraca 

z ośrodkami 

kultury i innymi 

instytucjami 

w środowisku 

- wyjścia do kina, 

teatru, 

- udział w 

konkursach, 

olimpiadach i 

imprezach 
organizowanych 

przez inne szkoły i 

instytucje, np. Klub 

Osiedlowy 

„Karton”, WDK itp 

Z-ca dyrektora 

Nauczyciele  

Cały rok szkolny Będą brali czynny 

udział w 

spektaklach 

teatralnych, 

seansach kinowych, 

zajęciach na 

basenie, 

konkursach i 

olimpiadach 

organizowanych 
przez szkołę i inne 

placówki. 

Zachęcanie do 

rozwijania 

własnych 

zainteresowań 

- godziny 

wychowawcze 

np.: „Moje hobby i 

pasje”, „Co robić w 

czasie wolnym” 

„Możliwości, jakie 
dają media w 

rozwoju pasji i 

zainteresowań” , 

„Do serca przytul 

psa” itp.,i lekcje 

przedmiotowe, 

- prezentacja 

zainteresowań 

uczniów (np. 

wystawki), 

- organizacja 

konkursów 

szkolnych i 
pozaszkolnych 

Nauczyciele 

wychowawcy 

i przedmiotowi 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nauczyciele 

Dyrekcja, 

 

 

 

Nauczyciele 

Rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rok szkolny 

 

 

 

 

Rok szkolny 

 

Będą prezentowali, 

rozwijali i zachęcali 

innych do pracy 

nad własnymi 

zainteresowaniami, 

będą umieli 

korzystać z 

możliwości płynące 

z umiejętnego 

korzystania z 

mediów przy 
rozwoju własnych 

zainteresowań, będą 

współorganizowali 

konkursy 

szkolne i 

pozaszkolne. 

Propagowanie 

kultury fizycznej 

-  rajdy, wycieczki, 

- Dzień Sportu, 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

Rok szkolny 

czerwiec 

Będą brali udział 

w rajdach,  
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i turystyki - organizowanie o 

imprez  sportowych 

międzyszkolnych 

z minipiłki nożnej, 

minisiatkówki itp. 

wychowania 

fizycznego 
rok szkolny wycieczkach 

i zawodach 

sportowych, 

promują 

szkołę w 

środowisku 

lokalnym 

 
Obszar: Rodzice 
Działania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin Przewidywane 

osiągnięcia 
Uświadomienie 

potrzeby 

aktywnego 
spędzania 

czasu wolnego 

przez 

dzieci. 

- pogadanki na 

spotkaniach 

z rodzicami, 

- prezentacja 

szkolnych 

form spędzania 

czasu 

wolnego (gazetki 

ścienne, 

zdjęcia, dyplomy, 
puchary, 

strona www, 

- zapraszanie na 

inscenizacje 

przygotowywane 

przez dzieci w 

ramach imprez 

szkolnych, 

- zachęcanie 

do współpracy 

w organizowaniu 
czasu 

wolnego dzieci 

Wychowawcy 

 

 
Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

 

 
 

 

 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 

Rok szkolny 

 

 
Rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rok szkolny 

 

 
 

 

 

Rok szkolny 

Rodzic e będą 

zachęcać 

dziecko do 
aktywnego 

uczestnictwa w 

formach 

spędzania 

czasu wolnego 

organizowanych 

przez szkołę i 

placówki 

pozaszkolne 

Współpraca 

w propagowaniu 

kultury 

fizycznej i turystyki 

- pomoc w 

organizowaniu 

wycieczek, rajdów,  

- udział w 

imprezach 

sportowych. 

Dyrekcja szkoły, 

nauczyciele 
Rok szkolny Będą 

współorganizować 

wycieczki, 

rajdy, 

 i inne imprezy 

 
Obszar: Nauczyciele 
Działania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin Przewidywane 

osiągnięcia 
Uświadomienie 
potrzeby 

zagospodarowania 

czasu wolnego 

dzieciom 

- prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, 

- współpraca z 

ośrodkami 

kultury w 

środowisku, 

- pozyskiwanie 

środków 

na organizowanie 

zajęć 

pozalekcyjnych. 

Dyrekcja, 
nauczyciele, 

wychowawcy 

Rok szkolny Nauczyciele będą 
prowadzić zajęcia 

pozalekcyjne, 

współpracować 

z placówkami 

szkolnymi 

wspomagającymi 

pracę szkoły, 

pozyskiwać 

środki na 

organizowanie 

zajęć 
pozalekcyjnych 

 


