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1. Podstawa prawna: 

✓ Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 

1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

✓ Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, 

poz. 526). 

✓ Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 

2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

✓ Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 

2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

✓ Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 

2021 r. poz. 1082). 

✓ Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i 

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 

ze zm.). 

✓ Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

✓ Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami 

używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. 

poz. 1446 ze zm.). 

 

✓ Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 
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profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2020 r. 

poz. 1449). 

 

✓ Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2021/2022. 

✓ „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i 

ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń 

uwzględniający sytuację epidemiologiczną,       w tym dotyczących 

pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19. 

✓ Statut Szkoły Podstawowej Nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi w 

Rzeszowie. 

Ponadto wykorzystano: 

✓ Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po 

roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki 

i zdrowia psychicznego” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na 

wynikach badań wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie 

kwiecień 2020 – styczeń 2021). 

 

 
2. Wstęp 

 
Program Wychowawczo - Profilaktyczny zakłada podmiotowe 

traktowanie ucznia, poszanowanie godności osobistej, umożliwianie rozwoju 

młodzieży. Niniejszy program powstał, by przeciwdziałać negatywnym 

zjawiskom występującym w szkole. Jego nadrzędnym celem jest 

przygotowanie młodego człowieka do dokonywania wyborów takich, aby 

nie szkodziły ani jemu samemu, ani innym. Jest to pomoc w pracy nad 

samorozwojem i kształtowaniem systemu wartości młodzieży. 

 
Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest to program 

działań dydaktycznych i wychowawczych obejmujących całą społeczność 

szkolną (uczniów, rodziców,   nauczycieli)   w   zakresie   diagnozowania   i   

profilaktyki   problemów   dzieci   i młodzieży, skonstruowany dla naszej 

szkoły i dostosowany do jej potrzeb, oparty na diagnozie, stanowiący spójną 

całość z programem nauczania i koncepcją pracy szkoły, realizowany przez 

całą kadrę dydaktyczną szkoły. W ramach realizacji programu chcemy 

przygotować  młodzież do zdrowego,  bez  nałogowego, twórczego życia           

w zgodzie ze sobą  i innymi ludźmi. 
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     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 oraz innych problemów występujących w środowisku szkolnym, z 

uwzględnieniem: 

 

✓ wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

✓ ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego 

realizowanego w roku szkolnym 2020/2021, 

✓ wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołu wychowawczego), 

✓ innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły, w tym wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców. 

 

 

3. Diagnoza środowiska lokalnego 

 

Środowisko uczniowskie naszej szkoły jest zróżnicowane pod względem  a/ 

materialnym, b/ kulturowym (różne wyznania, pochodzenie), c/ sytuacji rodzinnej 

(rodziny rozbite               i dysfunkcyjne), d/ sprawności psychofizycznej (dzieci 

niepełnosprawne), e/ miejsca zamieszkania (duża ilość dzieci spoza rejonu). 

 

W związku z powyższym dostrzeganie problemów wychowawczych w szkole 

wymaga zauważenia ich nie tylko przez nauczycieli, ale także przez rodziców i 

samych uczniów. Wówczas rozpoznane zagrożenia ujęte są w szerszym 

kontekście, nie tylko jako problem szkoły czy samego ucznia, ale całego 

środowiska, z którego uczeń się wywodzi. Takie ujęcie problemu pozwala na 

wytyczenie jednolitego kierunku działania środowiska rodzinnego         i 

szkolnego. 

 

Zauważono występowanie następujących problemów: a/ trudności w pracy w 

zespole klasowym, b/ kłopoty w relacjach rówieśniczych, c/ występowanie 

zachowań agresywnych (zaczepki fizyczne i słowne), d/ nieumiejętność 

rozwiązywania problemów, e/ nieumiejętność wykorzystania czasu wolnego, f/ 

występowanie problemów emocjonalno-motywacyjnych. 

 

 
4. Misja szkoły 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego 
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dziedzictwa kulturowego. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju 

uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia 

pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie 

wzajemnego szacunku, tolerancji, w tym dla osób             z niepełnosprawościami 

oraz uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie. Bardzo ważne jest  

budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej 

tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Wysoki priorytet ma także profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia 

psychicznego uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. 

 

 

 

5. Model absolwenta 

 

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest wychować absolwenta 

szkoły,       który: 

✓ W swoim postępowaniu kieruje się szacunkiem wobec drugiego człowieka. 

✓ Świadomie podejmuje decyzje, potrafi przewidzieć ich skutki oraz ponieść 

konsekwencje swojego postępowania. 

✓ Jest tolerancyjny, kulturalny, respektujący ogólnie przyjęte normy społeczne. 

✓ Jest asertywny, odpowiednio reagujący w sytuacjach zagrożenia 

bezpieczeństwa własnego  

i innych. 

✓ Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed 

chorobami zakaźnymi (np. COVID-19). 

✓ Zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej 

wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami 

wynikającymi              z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu 

sanitarnego). 

✓ Potrafi zdecydować o kierunku dalszego kształcenia. 

✓ Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje 

narzędzia  

i technologie informatyczne. 

✓ Pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości. 

✓ Zna i szanuje historię, kulturę i tradycję naszego regionu oraz narodu. 

✓ Jest wrażliwy na piękno i dziedzictwo kulturowe. 

 

 

6. Cele programu profilaktyczno-wychowawczego 

 
  Cel ogólny:  
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Nadrzędnym celem wychowania i  profilaktyki jest kształtowanie osobowości 

młodego człowieka, który ma poczucie własnej wartości, jest odpowiedzialny za 

własne zdrowie, potrafi radzić sobie w sytuacjach trudnych, umiejętnie nawiązuje 

kontakty interpersonalne, które osiągamy poprzez zintegrowane działania 

nauczycieli, uczniów i rodziców. 

 

Cele operacyjne: 
 

W odniesieniu do uczniów: 

 

1. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie 

swoje i innych, w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID-19. 

2. Ukazywanie niszczącej roli agresji i przemocy, kształtowanie 

odpowiedzialności za swoje czyny i za własne zachowania. 

3. Wdrażanie do zrozumienia własnych pozytywnych i negatywnych emocji, 

radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

4. Kształtowanie postaw asertywnych i empatii, rozwijanie umiejętności 

samooceny (wady  

i zalety). 

5. Ukazywanie wartości koleżeństwa, przyjaźni, rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających 

całemu społeczeństwu (w tym rozprzestrzenianie się epidemii COVID-19). 

6. Kształtowanie form czynnego wypoczynku, roli zajęć ruchowych, sportowych                  

w zachowaniu zdrowia. 

7. Wyrabianie umiejętności właściwej organizacji czasu wolnego, rozwijanie 

umiejętności bezpiecznego korzystania z mediów. 

8. Wskazywanie skutków zdrowotnych nieprawidłowego żywienia i uzależnień, 

utrwalanie nawyków higienicznych. 

9. Ukierunkowanie na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych, kreowanie postaw pro społecznych w sytuacji kryzysowej  

(epidemia COVID-19). 

10. Uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia                      

w najbliższym środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach 

trudnych. 

 

 

W odniesieniu do nauczycieli: 
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1. Kształcenie umiejętności komunikacyjnych. 

2. Zgodne oddziaływanie nauczycieli w celu uzyskania zmian w zachowaniach 

uczniów sprawiających problemy wychowawcze. 

3. Wspieranie rodziców w procesie wychowania, poszerzenie wiedzy na temat 

wpływu sytuacji kryzysowej (np. wywołanej pandemią COVID-19) na 

funkcjonowanie każdego człowieka oraz możliwości uzyskania pomocy w 

szkole i poza nią. 

4. Zapewnienie uczniom pomocy wychowawczej i w miarę możliwości 

terapeutycznej. 

5. Pomaganie uczniom w budowaniu właściwej hierarchii wartości, 

wzmacnianie postaw pożądanych społecznie. 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców w zakresie 

profilaktyki oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i 

starszej młodzieży. 

 

W odniesieniu do rodziców: 

 
1. Budowanie poczucia odpowiedzialności za spójność podejmowanych działań 

profilaktycznych. 

2. Wzmacnianie mocnych stron osobowego rozwoju dziecka. 

3. Wspieranie rodziców, dostarczanie informacji ważnych z punktu widzenia 

wychowawczego oraz w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzeniania się 

epidemii COVID-19. 

4. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów w 

przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów 

psychologicznych  

i psychiatrycznych. 

5. Aktywna współpraca ze szkołą. 

 
Ogólne zadania szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki 

 

1. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej. 

2. Wzbudzanie poczucia przynależności do grupy. 

3. Odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w 

grupie społecznej w szkole, klasie (reintegracja). 

4. Utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych 

przyjętych na czas epidemii COVID-19.                        

5. Jednolity front działań wszystkich pracowników szkoły wobec zachowań 

ryzykownych. 

6. Stwarzanie sytuacji wychowawczych w celu kształtowania pozytywnych 

wzorców zachowań przez nauczycieli. 

7. Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

8. Budowanie dobrej współpracy z rodzicami. 
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9. Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze 

środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu i narkotyków), wczesne wykrywanie grup ryzyka. 

10. Wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia 

kondycji psychicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec 

wszystkich uczniów szkoły. 

11. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej, pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,                   

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i 

satysfakcji życiowej, 

12. Stworzenie bazy danych dla uczniów i rodziców – gdzie można szukać 

pomocy? 

13. Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności 

wychowawczych                  i profilaktyki zagrożeń. 

14. Zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

przejawiających trudności dydaktyczno – wychowawcze w postaci różnych 

zajęć np. zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia rozwijające kompetencje 

społeczno-emocjonalne itp. 

 

 

7. Zadania programu wychowawczo-profilaktycznego 

 
Sposoby realizacji poszczególnych zadań określonych w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym zostają na bieżąco dostosowywane do 

Ogólnych zasad funkcjonowania od dnia 1. września 2021r. Szkoły 

Podstawowej nr 17 z Oddziałami Integracyjnymi       im. 21. Brygady 

Strzelców Podhalańskich w Rzeszowie w oparciu o wytyczne: 

Ministerstwa Edukacji Narodowej i Nauki Ministerstwa Zdrowia i Głównego 

Inspektora Sanitarnego z dnia 2. sierpnia 2021r. 

 

Zadania wynikające z programu profilaktyki realizuje się na: 

✓ przedmiotach nauczania, 

✓ godzinach do dyspozycji wychowawcy klasy 

✓ zajęciach pozalekcyjnych, 

✓ zajęciach w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej (np. 

indywidualnej rewalidacji, integracji sensorycznej, zajęciach dydaktyczno- 

wyrównawczych, psychoedukacyjnych, sportowych), 

✓ apelach wychowawczych, 

✓ wycieczkach, imprezach klasowych i szkolnych, 

✓ konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 
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Punkt przedszkolny i klasy I – III 

 

Działania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

1.Wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

higieny osobistej 

oraz 

higieny pracy.  

- dbałość o czystość i estetykę klasy, 

- dostosowanie krzeseł i ławek do wzrostu uczniów, 

- odpowiedni dobór rozkładu zajęć, 

- udostępnienie uczniom szafek na książki i przybory szkolne, 

- dbałość o odpowiednie wyposażenie łazienek, 

- pogadanki dla rodziców w ramach wywiadówek, 

- pogadanki klasowe m.in. nt. zasad higieny 

pracy przy komputerze, dbałości o higienę osobistą, 

- spotkania ze szkolną higienistką, 

- realizacja programów dot. profilaktyki uzależnień oraz 

uzależnień związanych z komputerem, Internetem, 

 

Dyrektor, 

wychowawcy klas, 

zespół ds. 

promocji zdrowia, 

szkolna higienistka 

2. Wprowadzenie 

zmian 

nawykach 

żywieniowych oraz 

promowanie 

aktywnego 

stylu życia wśród 

uczniów 

 

- pogadanki: „Zdrowo jem - zdrowo się odżywiam”, 

- akcja „Mleko w szkole” oraz „Owoce w szkole”, 

- akcja „Śniadanie daje moc”, 

- realizacja programu „Profilaktyka uzależnień, promocja 

zdrowego trybu życia i kształtowanie zachowań korzystnych 

dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wieku 

szkolnego” – moduł „Zdrowe odżywianie kształtuje umysł      

i ciało,” 

- dbałość o komfort spożywania posiłków w szkole, 

- udział szkoły w programie Szkoła Promująca Zdrowie, 

- udział w programie „Pho3nix Active School”, 

 

Wychowawcy 

klas, 

zespół ds. 

promocji zdrowia, 

pielęgniarka 

szkolna, 

nauczyciele 

świetlicy 

3. Wdrażanie do 

przestrzegania norm i 

zasad panujących 

w szkole ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

zasad 

funkcjonowania 

szkoły w czasie 

reżimu sanitarnego 

- tworzenie regulaminów klasowych, 

- uczenie i wdrażanie do przestrzegania norm społecznych, 

- prowadzenie zajęć wychowawczych integrujących 

zespoły klasowe, 

- zachęcanie do samopomocy koleżeńskiej, 

- zapoznanie rodziców nowych uczniów z regulaminami 

szkolnymi, przypomnienie pozostałym o obowiązujących 

przepisach (w ramach wrześniowych spotkań) 

- zapoznanie z Procedurami ochrony uczniów i pracowników 

placówki przed Covid-19, 

- wdrożenie i szczególna dbałość o przestrzeganie zasad 

reżimu sanitarnego, 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog, 

samorząd 

uczniowski 

4.Kształtowanie 

umiejętności dbania 

o własne 

bezpieczeństwo, 

kształtowanie relacji 

rówieśniczych, 

wzrost empatii 

- spotkania z przedstawicielem policji, 

- obchody dnia „Szkoła bez przemocy”,  

- realizowanie programów: „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Bezpieczne ferie / wakacje”, 

- organizowanie zajęć w zakresie bezpiecznego poruszania się 

po drodze, bezpiecznych ferii i wakacji 

- organizowanie Międzyszkolnego Turnieju Wiedzy o Ruchu 

Drogowym, 

- pogadanki na temat bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

Wychowawcy, 

pedagog, 

wychowawcy 

świetlicy, osoby 

odpowiedzialne za 

realizację 

programów 
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promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu, 

warsztaty dotyczące pomocy przedmedycznej, 

- „Szkolny Tydzień Integracji”, 

 

5. Przeciwdziałanie 

negatywnym 

skutkom izolacji 

podczas pandemii 

- realizacja programu „Profilaktyka uzależnień, promocja 

zdrowego trybu życia i kształtowanie zachowań korzystnych 

dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży wieku 

szkolnego” – moduł „Profilaktyka zdrowia psychicznego”, 

- zajęcia warsztatowe, 

- pogadanki prowadzone na lekcjach wychowawczych, 

- indywidualne interwencje w sytuacjach trudnych, 

- informowanie o osobach i instytucjach udzielających 

wsparcia i pomocy psychologicznej, 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna, osoby z 

instytucji 

wspierających 

 

6. Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie  

w sytuacjach 

problemowych, 

uczenie 

przeciwstawiania się 

agresji przemocy  

i cyberprzemocy, 

respektowanie norm 

społecznych 

- pogadanki w klasach, 

 - wprowadzanie w tok zajęć ćwiczeń w oparciu o fachową 

literaturę: R. Portmann „Gry i zabawy przeciwko przemocy”, 

B. Fuchs „Zabawy na rozwiązywanie konfliktów i napięć w 

grupie, 

- prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych, 

- spotkania z pedagogiem, pogadanki dla rodziców w ramach 

wywiadówek, 

- pogadanki mające na celu zasygnalizowanie tematu agresji  

i cyberprzemocy oraz umiejętności radzenia sobie z nimi, 

- „Dzień Bezpiecznego Internetu”, 

- „Dzień Szkoły bez Przemocy”, 

- udział w projekcie „Serce i Pomoc”, 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog, 

nauczyciele 

świetlicy 

7. Organizacja czasu 

wolnego 

- zajęcia pozalekcyjne, 

- kuligi, wycieczki klasowe i szkolne, 

- zajęcia świetlicowe, 

- wyjścia do kina, muzeów, teatru, filharmonii, 

- pikniki integracyjne, 

- imprezy szkolne i klasowe, 

- konkursy szkolne i międzyszkolne, 

- włączanie rodziców w życie klasy i szkoły poprzez 

angażowanie w różne imprezy i uroczystości, 

- zajęcia na pływalni, turnieje sportowe i zajęcia rekreacyjne 

w ramach Szkolnego Dnia Sportu, 

- udział w akcjach charytatywnych np. „Bądźmy razem – 

Pomagajmy”, „Akcja Nakrętka”, „Światełko dla Łyczkowa”, 

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 

- realizacja programu „Akademia Przyszłości”, 

 

Nauczyciele 

punktu 

przedszkolnego, 

wychowawcy klas 

I-III, nauczyciele, 

nauczyciele 

świetlicy, 

nauczyciele 

wspomagający 

8. Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich oraz 

patriotycznych, 

wychowanie do 

- udział w akademiach okolicznościowych, 

- pogadanki w ramach godzin lekcyjnych i wychowawczych, 

- konkurs piosenki patriotycznej, obchody Dnia Patrona 

Szkoły oraz wyjścia do Jednostki 21 Brygady Strzelców 

Podhalańskich, 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

świetlicy, 

osoby 

odpowiedzialne za 
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wartości - akcentowanie treści związanych z historią kraju, 

- udział w programie „Twoje dane – Twoja sprawa”, 

- organizacja „Tygodnia Kultury”, 

- działalność „Szkolnej Kasy Oszczędności”, 

- udział w projekcie „Internetowy Teatr dla Szkół”,  

  

przygotowanie 

poszczególnych 

imprez, 

opiekunowie kół 

zainteresowań. 

 

 

 

 

Kla

sy IV-VIII 

 

Działania Sposoby realizacji Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie 

czynnych postaw 

wobec zdrowia 

poczucia 

odpowiedzialności 

za zdrowie własne 

i innych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

zasad 

funkcjonowania 

szkoły w czasie 

reżimu sanitarnego 

- zapoznanie z Procedurami ochrony uczniów  

i pracowników placówki przed Covid-19, 

- wdrożenie i szczególna dbałość o 

przestrzeganie zasad reżimu sanitarnego, 

- pogadanki klasowe nt. właściwych zasad 

dotyczących 

higieny pracy przy komputerze, dbałości o 

higienę 

osobistą, zdrowego żywienia, przeciwdziałania 

nadwadze i otyłości,  

- zajęcia poświęcone zdrowiu psychicznemu 

uczniów, 

- realizacja programów dotyczących 

profilaktyki 

uzależnień z uwzględnieniem środków 

odurzających, 

narkotyków, nikotyny oraz uzależnień 

związanych 

z komputerem i Internetem (warsztaty, projekty 

– 

„Bezpieczeństwo w sieci”, „Odpowiedzialność 

prawna 

nieletnich”, 

- spotkania z radcą prawnym (pogadanki, 

warsztaty), 

- pomoc przedmedyczna, 

- akcja „Mleko w szkole”, 

- udział w akcji Szkoła Promująca Zdrowie, 

- Tydzień Aktywności Ruchowych, 

- udział w #AkcjaDonacja, 

 

Nauczyciele i 

wychowawcy, 

higienistka, zespół 

promocji 

zdrowia, policja, 

pedagog 

2. Rozwój 

umiejętności 

organizowania 

czasu 

- zajęcia pozalekcyjne, 

- klub promocji talentów, 

- zajęcia sportowe, 

- zajęcia dziennikarskie, 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

zespół promocji 

szkoły 
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wolnego 

oraz promowania 

aktywnego trybu 

życia 

- rajdy PTTK, 

- turnieje sportowe, 

- pogadanki na temat zdrowego odżywiania, 

zdrowego 

stylu życia, 

- włączanie rodziców w życie klasy i szkoły 

poprzez 

angażowanie w różne imprezy i uroczystości, 

- wyjścia do kina, muzeów, teatru, filharmonii, 

- teatralne zajęcia warsztatowe, 

- wspólne gotowanie online, 

- udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”, 

- realizacja programu „Akademia Przyszłości”, 

 

3. Rozwijanie 

umiejętności 

współpracy i 

współdziałania w 

zespole klasowym 

- zajęcia integrujące grupę, 

- tworzenie regulaminów klasowych, 

- planowanie pracy rocznej, 

- wybór samorządów klasowych, 

- pomoc koleżeńska w nauce, 

- wspólne przygotowanie uroczystości 

klasowych, 

- wycieczki, wyjścia i inne imprezy klasowe, 

- przedmiotowe dni w szkole (np. Geograficzny 

Czwartek, Światowy Dzień Liczby π), 

  

Wychowawcy klas 

4. Kształtowanie 

postaw 

społecznych 

(relacje 

rówieśnicze), 

podejmowanie 

działań w  

zakresie pomocy 

innym, wzrost 

poczucia empatii i 

wrażliwości 

- lekcje wychowawcze promujące zasady 

bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w 

relacjach społecznych w szkole i poza nią.  

- warsztaty nt komunikacji „Trening 

umiejętności 

społecznych” i integracyjne, 

- pogadanki, apele wychowawcze, 

- wybory do SU; rozwój samorządności 

uczniów, 

- turnieje, rozgrywki sportowe, 

- konkursy międzyklasowe, 

- wspólne wycieczki, 

- „Szkolny Tydzień Integracji” (debata, 

konkursy, pokazy), 

- realizacja programu „Bezpieczna +” 

(warsztaty, 

zajęcia profilaktyczne i konkursy skierowane do 

społ. szkolnej), 

- włączanie się do różnorodnych akcji, 

- udział w projekcie „Serce i Pomoc”, 

- udział w akcjach charytatywnych np. 

„Bądźmy razem – Pomagajmy”, „Akcja 

Nakrętka”, „Światełko dla Łyczkowa”, 

 

Dyrekcja, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie 

poszczególnych 

imprez 
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5. Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów, 

uczenie 

przeciwstawiania 

się agresji 

przemocy  

i cyberprzemocy, 

profilaktyka 

uzależnień, 

respektowanie 

norm społecznych 

- zajęcia integrujące grupę, 

- lekcje wychowawcze, 

- działania w ramach akcji społecznej „Szkoła 

bez 

przemocy” (debata), 

- opracowanie z uczniami regulaminu klasy na 

podstawie zasad obowiązujących w szkole, 

- warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień 

od Internetu, nikotyny, alkoholu, środków 

psychoaktywnych prowadzone przez 

specjalistów, 

- warsztaty, zajęcia, projekcje filmów 

poświęcone umiejętności radzenia sobie z 

cyberprzemocą, 

- udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych dotyczących  profilaktyki 

uzależnień, przemocy  

i cyberprzemocy, 

- przypomnienie regulaminu zachowania się w 

czasie 

przerw, 

- spotkania z pedagogiem szkolnym, 

- obserwacja zachowań uczniów podczas lekcji, 

przerw, 

uroczystości klasowych i szkolnych oraz wyjść 

pozaszkolnych, 

- reagowanie na sytuacje konfliktowe, różne 

przejawy 

agresji, używanie wulgaryzmów słów 

uznawanych za 

obraźliwe, 

- apele wychowawcze, 

- rozmowy indywidualne, 

- „Dzień Bezpiecznego Internetu”, 

- „Dzień Szkoły bez Przemocy”, 

- realizacja programu „Profilaktyka uzależnień, 

promocja zdrowego trybu życia i kształtowanie 

zachowań korzystnych dla zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży wieku 

szkolnego” – moduł „Profilaktyka uzależnień – 

wpływ uzależnień na zdrowie człowieka”, 

 

 

Dyrekcja, pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pielęgniarka 

szkolna, 

pracownicy szkoły. 

6.Ksztatłowanie 

umiejętności 

radzenia 

sobie  

z negatywnymi 

emocjami 

- zajęcia warsztatowe, dyskusje i psychodramy 

prowadzone na lekcjach wychowawczych, 

- pogadanki z pedagogiem szkolnym i 

specjalistami, 

- indywidualne interwencje w sytuacjach 

trudnych, 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, osoby z 

instytucji 

wspierających 

szkołę. 
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- nauka umiejętności asertywności, wyrażania 

własnej opinii, 

przyjmowania pochwał i konstruktywnej 

krytyki, 

 

7. 

Przeciwdziałanie 

negatywnym 

skutkom izolacji 

podczas pandemii 

- realizacja programu „Profilaktyka uzależnień, 

promocja zdrowego trybu życia i kształtowanie 

zachowań korzystnych dla zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży wieku 

szkolnego” – moduł „Profilaktyka zdrowia 

psychicznego”, 

- zajęcia warsztatowe, 

- pogadanki prowadzone na lekcjach 

wychowawczych, 

- indywidualne interwencje w sytuacjach 

trudnych, 

- informowanie o osobach i instytucjach 

udzielających wsparcia i pomocy 

psychologicznej, 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog, 

pielęgniarka 

szkolna, osoby z 

instytucji 

wspierających 

 

8. Kształtowanie 

postaw 

obywatelskich oraz 

patriotycznych, 

wychowanie do 

wartości 

- udział w akademiach okolicznościowych, 

- zajęcia w ramach godzin wychowawczych i 

lekcji 

przedmiotowych, 

- wyjścia do muzeów, na okolicznościowe 

wystawy, 

przedstawienia, 

- Obchody Dnia Patrona Szkoły oraz wyjścia do 

Jednostki 21 Brygady Strzelców Podhalańskich, 

- udział w konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych, 

- konkurs piosenki patriotycznej 

- udział w programie „Twoje dane – Twoja 

sprawa” 

- działalność szkolnej Drużyny Orląt, 

- organizacja „Tygodnia Kultury” 

- obchody Dnia Języka Ojczystego, 

- działalność „Szkolnej Kasy Oszczędności”, 

- obchody „Europejskiego Dnia Języków”,  

- realizacja zajęć „Wychowanie do życia w 

rodzinie”. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

osoby 

odpowiedzialne za 

przygotowanie 

poszczególnych 

imprez, 

opiekunowie kół 

zainteresowań. 

 

 

 

8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

Pierwotne i  największe  prawa  wychowawcze  posiadają  rodzice.  

Nauczyciele wspierają   rodziców   w   dziedzinie   wychowania,   a   zatem   nie   

ponoszą   wyłącznej       i całkowitej odpowiedzialności za wszystkie możliwe 
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zadania wychowawcze. Rodzice (prawni    opiekunowie)    jako     członkowie     

społeczności     szkolnej     biorą     udział    w wychowawczych zadaniach 

szkoły: 

 

1. Uczestniczą w cyklicznych spotkaniach organizowanych przez szkołę: 

✓ wywiadówki, 

✓ konsultacje (wg harmonogramu przekazanego na początku roku), 

✓ spotkania indywidualne z nauczycielami, wychowawcą, pedagogiem lub 

dyrekcją szkoły, 

✓ punkt konsultacyjny pedagoga szkolnego PPP Nr 2 w Rzeszowie (zawsze w 

trakcie konsultacji oraz wywiadówek), 

✓ zajęcia otwarte. 

2. Uczestniczą w uroczystościach szkolnych i klasowych, okolicznościowych 

spotkaniach, wycieczkach itp. 

3. Współpracują w ramach Rady Rodziców.  

4. Anonimowa skrzynka na sygnały. 

5. Podnoszenie kompetencji rodziców w zakresie mechanizmów powstawania 

uzależnień  

oraz  metod zapobiegania różnego typu zagrożeniom związanym z 

korzystaniem  

z technologii informatycznych: 

✓ Spotkanie z policjantem z Referatu ds. Profilaktyki Społecznej Nieletnich i 

Patologii KMP, 

 

✓ Poradnik dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”, 

✓ Informacje o stronach fundacji i organizacji wspierających rodziców w 

procesie wychowania np. Akademia NASK, Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i 

inne. 

 

Środowisko odgrywa szczególną rolę w  rozwijaniu  osobowości ucznia.  

Wpływa  ono  na kształtowanie odpowiednich postaw  moralnych  i  

dokonywanie  wyborów  życiowych.   

W środowisku lokalnym istnieje wiele instytucji i organizacji, z którymi  szkoła  

współpracuje realizując swoje zadania edukacyjne i wychowawcze. 

 

 Władze lokalne 

✓ Nawiązanie  kontaktu  z władzami  poprzez  spotkania  z  nauczycielami,  

uczniami     (uroczystości szkolne, spotkania okolicznościowe, itp.). 

✓ Udział w akcjach typu sprzątanie świata, zbiórka surowców wtórnych. 

 

 Wymiar sprawiedliwości - policja, kuratorzy, sąd m.in.: Sąd Rejonowy 

Wydział Rodzinny  

i Nieletnich, Wydział Prewencji – Referat ds. Profilaktyki Społecznej 
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Nieletnich  

i Patologii KMP. 

✓ Udział w zajęciach  prowadzonych  przez policję nt. bezpieczeństwa ruchu 

drogowego, odpowiedzialności nieletnich wobec prawa. 

✓ Współpraca z sądem i kuratorami w przypadkach szczególnych (wnioski do 

sądu o wgląd  

w sytuację rodzinną ucznia, opinie na wniosek sądu, prokuratury itp.). 

 

 Placówki  kulturalne  i oświatowe: 

WDK, MDK, osiedlowe domy kultury, Miejska  i  Wojewódzka  Biblioteka  

Publiczna, Szkoła Muzyczna „Yamaha”, filharmonia, muzea, teatr „Maska” 

oraz teatr im. W. Siemaszkowej, kina, BWA. 

✓ Uczestnictwo dzieci w edukacji muzycznej, teatralnej, muzealnej, filmowej. 

✓ Edukacja czytelnicza i medialna. 

✓ Udział w konkursach organizowanych przez placówki kulturalno – 

oświatowe. 

 

Placówki oświatowo – opiekuńcze: 

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w  Rzeszowie  i  inne  

poradnie specjalistyczne,   Miejski   Ośrodek  Pomocy   Społecznej,   Miejski   

Ośrodek   Profilaktyki   i  Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych,  

Terenowy  Komitet  Ochrony  Praw  Dziecka, Placówka Opiekuńczo – 

Wychowawcza, Regionalny Ośrodek Rehabilitacyjno - Edukacyjny dla Dzieci 

i Młodzieży  oraz stowarzyszenia i fundacje działające na rzecz dzieci i 

młodzieży; 

✓ Pomoc uczniom z trudnościami dydaktycznymi, wychowawczymi, 

zdrowotnymi. 

✓ Pomoc uczniom z rodzin dysfunkcyjnych. 

✓ Pomoc rodzinom żyjącym w trudnych warunkach materialnych. 

 

 

9. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

Program ten ma charakter otwarty, będzie mógł być poddawany modyfikacjom. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

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

2. analizę dokumentacji, 

3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i 

nauczycieli, 

4. rozmowy z rodzicami, 

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6. analizy przypadków. 
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 Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez 

zespół ds. Ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

Wyniki ewaluacji będą służyć do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych 

działań. Pozwolą także systematycznie i na bieżąco ulepszać Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny uwzględniając aktualne potrzeby uczniów naszej 

szkoły. Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie 

zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców. 


