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                   CELE OGÓLNE SZKOLNEGO PLANU PROFILAKTYKI 

                                  w roku szkolnym 2016/2017 

 

 

 

• Wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami 
zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

 

• Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, 
rodzinnych,  rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które 
zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego 
funkcjonowanie. 

 

• Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących (jednostkowych, 
rodzinnych,rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które 
sprzyjają prawidłowemu rozwojowi człowieka. 

 

 

 

 

 

 

                                      DIAGNOZA  

                            



Szkolny Plan Profilaktyki w r.szk. 2016/2017  jest odpowiedzią na realne 
problemy i zagrożenia w placówce. 
 
Do oceny aktualnej sytuacji wychowawczej (zagrożenia i aktualne problemy rozwojowe 
dzieci i młodzieży )  zastosowano następujące  narzędzia diagnostyczne : 
 

• Rozmowy indywidualne z nauczycielami i rodzicami uczniów 

• Obserwacja uczniów 

• Analiza osiągnięć szkolnych 

• Analiza dokumentacji szkolnej dotyczącej interwencji profilaktyczno - wychowawczych 

• Analiza dokumentacji szkolnej ( frekwencja uczniów ,zeszyty obserwacyjne , dzienniki 
psychologa i pedagoga szkolnego  ). 
 

 

 

Uwzględniając uzyskane informacje sformułowaliśmy cele szczegółowe do Szkolnego 
Programu Profilaktyki: 

 

 
 
1. Promocja zdrowia – kształtowanie prawidłowych nawyków , postaw 

    i systemów wartości w odniesieniu do zdrowia fizycznego jak i psychicznego . 
 

 

2. Wzmacnianie czynników chroniących : 
   - Rozwijanie umiejętności dokonywania  odpowiedzialnych wyborów. 
   - Kształtowanie właściwej postawy do wypełniania obowiązków szkolnych. 
- Wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych. 
 
 
3. Eliminacja zachowań ryzykownych :    
-  Ograniczenie zachowań agresywnych wśród dzieci i młodzieży. 
-  Zapobieganie ryzyku wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych , oraz 
    uzależnień behawioralnych.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                       ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI 
W ZAKRESIE PROMOCJI ZDROWIA 

 

“Umiem dbać o swoje zdrowie” 

 

 

CEL GŁÓWNY 

 

• Utrwalanie u uczniów podstawowych , prozdrowotnych nawyków higienicznych i 

żywieniowych. 

 

• Poszerzanie u uczniów i ich rodziców wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa 

warunkujących zdrowie dziecka i jego rodziny. 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 

• Kształtowanie u uczniów potrzeby dbania o własne zdrowie poprzez przestrzeganie  

podstawowych nawyków higienicznych. 

 

• Wskazywanie i nazywanie zachowań i sytuacji niebezpiecznych dla zdrowia 

dziecka. 

 

• Wykształcenie u uczniów umiejętności dbania o regularne spożywanie posiłków  

(przynoszenie II śniadania, obecność na obiadach szkolnych). 

 

• Poszerzanie wiedzy uczniów na temat różnego rodzaju używek i ich wpływu na 

powstawanie uzależnień, tym uzależnień behawioralnych 

 

•  Podniesienie świadomości   rodziców dotyczącej uzaleznień, w tym uzależnień 

behawioralnych i ich wpływu na zdrowie fizyczne i psychiczne dziecka. 

 

• Kształtowanie odpowiednich wzorców zachowań w rodzinie i szkole. 

 

• Wzmocnienie u rodziców świadomości w zakresie wpływu ich postaw i zachowań 

na zdrowie ich dzieci. 

 

• Uwrażliwienie rodziców i opiekunów na liczne zagrożenia wpływające na 

dysfunkcje w obszarze zdrowia psychicznego i fizycznego. 

 

 

 

 

 



 
 

      DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

KLAS I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ. 
 

 

 

 

L.P Zadania Tematyka  Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring 

i ewaluacja 

 1.  

“Zdrowie” -

promowanie  

zdrowego trybu 

życia.  

 

“Jak dbam o 

własne zdrowie”. 

 

 

wychowawca 

 

Uczeń : 

 zna podstawowe 

zasady zdrowego 

odżywiania , 

 wie jak dbać o 

własne zdrowie 

 

Wypowiedzi   

swobodne uczniów, 

 ankiety i test wyboru 

 

Zdrowe                           

i niezdrowe 

rzeczy w moim 

otoczeniu. 

 

 

wychowawca 

 

Uczeń zna zdrowe i 

niezdrowe rzeczy 

występujące w jego 

środowisku. 

 

 

Wypowiedzi 

uczniów, ankiety i 

test wyboru 

  

2. 

 

Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

higienicznych   

  

 

Higiena osobista 

  

 

pielęgniarka  

szkolna 

wychowawca     

p.P. 

Myszkowska    

 

Uczeń zna sposoby 

dbania  o 

czystość ,estetykę 

ubioru 

  

Prezentacje 

rysunkowe, drama. 

Poprawa czystości 

dzieci 

 3.  

 

 

 

 

 

Podejmowanie 

działań 

wpływających na 

podniesienie 

poczucia 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły i 

poza nią. 

 

Bezpieczeństwo 

na drodze, w 

domu i w szkole. 

 

 

wychowawca 

 

Uczeń wie, jak 

bezpiecznie 

zachowywać się  w 

domu I  szkole  

 

 

Obserwacja 

zachowań 

 

Bezpieczne 

uczestnictwo                    

w ruchu 

drogowym. 

 

 

wychowawca 

 

Uczeń zna 

podstawowe 

zasady ruchu 

drogowego 

 

Udział w 

konkursach, 

spotkaniach z Policją 

 

Profilaktyka 

przeciwpożarowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń zna zasady 

bezpiecznego 

korzystania z 

różnych urządzeń 

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konkursach 

Prezentacje 

rysunkowe, testy 

wyboru 

Wzrost kompetencji 

rodzic 

 

 

 

 



 

Nikt nie ma prawa 

mnie krzywdzić 

 

 

  psycholog 

 

Uczeń  

  zna swoje prawa               

i  wie gdzie szukać 

pomocy w 

przypadku 

krzywdzenia. 

 

 

 

 

 

 4.  

PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

„Co jest zdrowe,   

a co szkodzi 

dziecku?” 

 

 

„Nie pal przy 

mnie proszę”   

 

 

 

 Komputer ,   

telefon 

komórkowy w 

życiu mojego 

dziecka. 

 

wychowawca 

p.P. 

Myszkowska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca  

pedagog szkolny 

 

 Rodzice wiedzą 

jak  ważne   jest 

wspieranie zdrowia  

ich  dzieci, rodzice 

 wspieraja działania 

szkoły w tym 

obszarze 

 

 

 

Rodzice mają 

świadomość   

wpływu komputera 

I telefonu 

komórkowego na 

funkcjonowanie 

psychospołeczne 

dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

Wzrost świadomości                  

i kompetencji 

rodziców 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI  

KLAS IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

 

L.P Zadania Tematyka  Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring  

i ewaluacja 

1.  

 

 

 

Promowanie 

higienicznego trybu 

życia 

 

Przyzwyczajenia 

higieniczzno- 

kulturalne: 

higiena osobista, 

czynny i bierny 

wypoczynek 

(znaczenie snu). 
 

 

wychowawca 

pielęgniarka 

szkolna 

 

Uczeń: 

ma nawyki  

higieniczne  - wie 

jak ważny dla jego 

organizmu jest sen 

wie jak  najlepiej 

wypoczywać.  

 

Obserwacja 

ucznia, 

przeglądy 

czystości, 

 wypowiedzi 

uczniów. 
 

Mój pokój 

miejscem pracy i 

wypoczynku. 

wychowawca 

nauczyciel 

przyrody 

Uczeń wie, w jakich 

warunkach  dobrze 

pracuje i 

wypoczywa. 

Prezentacje 

rysunkowe, 

testy wyboru. 

Badania 

profilaktyczne  

(higiena jamy 

ustnej, badanie 

postawy, badanie 

wzroku), 

 

 
 

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń ma nawyki 

zdrowotne.  

Wzrost 

świadomości 

zdrowotnej, 

udział w 

zajęciach 

szkolnego koła 

PCK. 

2. Zdrowe żywienie 
 

Higiena i kultura 

spożywania 

posiłków, 

prawidłowe 

nawyki 

żywieniowe, 
 

wychowawca 

nauczyciel 

przyrody 

Uczeń ma nawyki 

higienicznego  

i kulturalnego 

spożywania 

posiłków. 

Obserwacja 

zachowań 

uczniów 

Pogadanki, 

gazetki ścienne. 

3.  

Przewidywanie 

zagrożeń i nabycie 

umiejętności 

bezpiecznego 

zachowania w 

różnych sytuacjach 

 

 
 

 

Jak bezpiecznie 

poruszać się po 

drodze? 

 

wychowawca 

 

Uczeń wie jak 

bezpiecznie 

poruszać się po 

ulicy.  

 

Obserwacja  

zachowań 

ucznia, 

praktyczne 

działania. 
 

Bezpieczne  

używanie 

domowych 

urządzeń 

elektrycznych. 

nauczyciel techniki Uczeń  wie, jak 

korzystać z 

urządzeń  

technicznych. 

Ćwiczenia 

dramowe,  testy 

wyboru, ,karty 

pracy. 

W jaki sposób 

przenoszą się 

choroby? 

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń wie, jak 

przenoszą się 

choroby i jak im 

zapobiegać. 

Wzrost 

świadomości 

uczniów. 



4. O czym trzeba 

pamiętać w czasie 

wakacji  i ferii. 

wychowawca Uczeń wie, jak 

zachowywać się aby 

ferie i wakacje były 

bezpieczne i 

zdrowe. 

Bezpieczne 

zachowania 

dzieci. 

5.  

WARSZTATY  

DLA UCZNIÓW 

 

„Ja i mój 

organizm”. 

 

 

 

 

 

„Trzymaj formę” 

 

 

 

Nikt nie ma prawa 

mnie krzywdzić 

 

 

pielęgniarka 

szkolna  

 

 

 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

psycholog 

 

Uczeń umie określić 

co dla organizmu 

jest dobre,  a co złe. 

 

 

 

 

Uczeń wie jak dbać 

o swoja kondycję 

fizyczną. 

 

Uczeń zna swoje 

prawa I wie gdzie 

szukać pomocy w 

przupadku 

krzywdzenia. 

 

Wzrost 

poziomu 

świadomości 

uczniów 

dotyczącej 

znajomości 

swojego 

organizmu.  
 
 
 

Wzrost 

poziomu 

świadomości 

uczniów 

6.  

PEDAGOGIZACJA - 

WARSZTATY  

DLA RODZICÓW 

 

„Jak dbać o 

zdrowie i 

bezpieczeństwo 

dziecka?” 

 

Komputer , telefon 

komórkowy w 

życiu mojego 

dziecka 
 

 

pielęgniarka 

szkolna 

 

 

 

 

pedagog szkolny        

wychowawca 

 

Podwyższenie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI  

KLAS I – III GIMNAZJUM 

 

 

L.P. Zadania Tematyka zajęć Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring  

i ewaluacja 

1. 

Poznajemy 

bezpieczne   i 

niebezpieczne  dla 

zdrowia substancje 

Lekarstwa. 

- czy można po 

nie sięgać 

samodzielnie? 

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń wie, jak 

używać lekarstwa. 

Pogadanki, 

konkursy 

Rośliny trujące. nauczyciel 

biologii 

Uczeń  zna nazwy 

roślin trujących                 

i ich działanie 

Testy wyboru, 

quizy 

Jak poprawić 

sobie 

samopoczucie? 

    wychowawca  

nauczyciele   

wychowania 

fizycznego 

Uczeń umie 

rozróżniać 

naturalne (relaks, 

sport) i sztuczne-

chemiczne 

(narkotyki, 

nikotyna, alkohol) 

drogi do uzyskania 

dobrego 

samopoczucia. 

Rozmowy, 

pogadanki. 

 

Wzrost udziału 

uczniów  w 

zajęciach  

pozalekcyjnych. 

Stop! "Chemiczna 

pułapka". 

nauczyciel 

chemii 

Uczeń zna nazwy 

substancji 

chemicznych, ich 

działanie, 

Wzrost 

świadomości  na 

temat używek, 

testy wyboru 

2. 

Edukacja uczniów               

w zakresie zdrowia, 

bezpieczeństwa                     

i higieny pracy 

Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

zdrowotnych                       

i higienicznych. 

pielęgniarka  

szkolna 

Uczeń wie, jak 

dbać   o higienę 

ciała                      i 

swoje zdrowie 

Wzrost  nawyków 

higienicznych 

Udział w 

zajęciach 

szkolnego koła 

PCK   

Wyrabianie 

nawyków 

związanych                         

z harmonijnym 

rozwojem 

fizycznym. 

nauczyciele   

wychowania 

fizycznego 

Uczeń zna 

znaczenie sportu 

dla prawidłowego 

rozwoju 

Zwiększenie 

udziału uczniów  

w zawodach  

sportowych, 

zajęciach SKS 

Dbanie o 

właściwą postawę 

i wzrok podczas 

pracy  

w szkole i w 

domu. 

pielęgniarka 

szkolna,  

nauczyciele 

Uczeń 

dba                        o 

właściwą  postawę 

przy odrabianiu 

lekcji, oglądaniu 

telewizji, pracy 

przy komputerze                                        

i siedzeniu w ławce 

Obserwacja 

uczniów, wyniki 

badań . 

Wiem ,że mój 

wygląd świadczy 

o mnie. 

wychowawca Uczeń  wie, jak 

dbać  o swój 

wygląd,. higienę 

osobistą. 

Przeglądy 

czystości,  

poprawa wyglądu 

zewnętrznego 



uczniów 

 

3. Profilaktyka 

uzależnień od 

środków 

psychoaktywnych                   

i promowanie 

zdrowego stylu życia 
 

Jak spędzam 

wolny czas?”  

wychowawca Uczeń wie, jak 

zdrowo i aktywnie 

zaplanować czas 

wolny. 
 

Wypowiedzi 

uczniów, wzrost 

udziału uczniów  

w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

Wdrożenie zasad  

zdrowego 

funkcjonowania-„ 

bez nałogów”. 

 

Uzależnienia 

behawioralne-jak 

nie wpaść w ich 

pułapkę. 

 

 

Cyberprzemoc- 

jak sie przed nia 

bronić 

 

psycholog, 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka  

szkolna 

 

wychowawca 

pedagog      

psycholog 

 

 

 

pedagog 

Uczeń wie, 

dlaczego nałogi są 

szkodliwe. 

 

 

 

Uczeń umie 

racjonalnie 

korzystać z 

komputera i 

telefonu 

komórkowgo 

 

 

 Plakaty , ulotki 

gazetki ścienne. 

Wzrost 

wiadomości na 

temat uzaleznień. 

 

4. WARSZTATY  

DLA UCZNIÓW 
 

 „Zły dotyk” 

 

 

 

 

 

 

 

Nikt nie ma 

prawa mnie 

krzywdzić 

 psycholog   

 

 

 

 

 

 

 

 psycholog 

Uczeń wie, co to 

jest przemoc 

seksualna , potrafi 

się przed nia 

bronić , wie gdzie 

można szukać 

pomocy. 

 

Uczeń zna swoje 

prawa. Wie gdzie 

szukać pomocy w 

przypadku 

krzywdzenia. 

 

Wzrost wiedzy na 

temat zagrożeń 

wynikających z 

przemocy 

seksualneji innych 

form 

krzywdzenia. 

5. PEDAGOGIZACJA  

KONSULTACJE- 

WARSZTATY  

DLA RODZICÓW 
 

Jak ważna jest 

promocja zdrowia 

dla całej rodziny? 

 

 

 

 

 

 

 

„Moje dziecko 

staje się dorosłe” 

 

 

 

 

pedagog  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog 

 

 

 

 

 

Wyposażenie 

rodziców                    

w wiedzę               

na temat  

uzależnień. 

 

 

 

 

 

Wyposażenie 

rodziców w wiedzę 

na temat 

dojrzewania ich 

dzieci. 

 

 

 

 

Wzrost 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców 



 

Uzależnienia 

behawioralne I 

ich wpływ na 

żdrowie fizyczne 

I psychiczne 

nastolatka 

 

 

 

 

pedagog  

wychowawca 

 

 

Wyposażenie 

rodziców w wiedzę 

na temat uzaleznień 

behawioralnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW  I NAUCZYCIELI  KLAS                                          

SZKOŁY PRZYSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 
 

 

L.P. Zadania Tematyka zajęć Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring  

i ewaluacja 



1. 

Wspieranie zdrowego           

bezpiecznego 

zachowania uczniów 
 

Promowanie 

odpowiednich 

postaw. Wdrażanie 

postaw 

asertywnych. 

wychowawca Uczeń potrafi 

określić, jakie 

postawy 

sprzyjają  

bezpieczeństwu.. 

Wypowiedzi 

uczniów, 

obserwacja 

zachowań. 

Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego 

dokonywania 

właściwych 

wyborów 

zachowań 

chroniących 

zdrowie własne i 

innych. 

pielęgniarka 

szkolna,  

wychowawca 

Uczeń potrafi 

dokonywać 

prawidłowych 

wyborów. 

Ćwiczenia 

dramowe, plakaty, 

Zasady BHP w 

naszym życiu. 

nauczyciel 

techniki, 

wychowawca 

Uczeń zna 

zasady  

bezpiecznego  

funkcjonowania 

w życiu. 

Obserwacja 

ucznia, 

weryfikacja przez 

Radę 

Pedagogiczną. 

Wyrabianie 

nawyków 

związanych z 

harmonijnym 

rozwojem 

fizycznym. 

wychowawca Uczeń  wie, jak 

ważny jest sport 

dla 

prawidłowego 

rozwoju. 

 

  

  

Udział                      

w zajęciach 

sportowych, 

festynach, 

turniejach . 

2. 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia 

( odżywianie, ubiór, 

rekreacja, higiena  ). 

Kształtowanie 

właściwych 

nawyków 

zdrowotnych,                 

higienicznych, 

żywieniowych. 

wychowawca,  

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń wie, jakie 

są 

właściwe nawyki 

zdrowotne , 

higieniczne, 

żywieniowe. 

Obserwacja 

uczniów, ich 

wypowiedzi. 

Udzielanie 

pierwszej pomocy 

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń zna 

podstawowe 

zasady 

udzielania 

pomocy, umie 

radzić sobie w 

sytuacjach  

zagrożenia. 

 

Konkurs „Pierwsza 

Pomoc”, wzrost 

umiejętności 

uczniów 

Walka z chorobami pielęgniarka 

szkolna 
 

Uczeń wie, jak 

walczyć  z 

chorobami. 

 

Testy wyboru, 

quizy 

3. 

„Jestem dorosły –co 

to znaczy”  

Pomoc w 

pokonywaniu 

trudności i 

problemów 

związanych z 

wychowawca, 

pielęgniarka 

szkolna 

psycholog 

Uczeń ma 

wiedzę na temat 

dojrzewania i 

obszaru 

seksualności . 

 Dyskusja  

w klasie, 

pogadanki ,  

wzrost 

świadomości 



dojrzewaniem.                          

i kontaktami 

seksualnymi 

 

 

 
 

uczniów. 

4.  

WARSZTATY  

DLA UCZNIÓW 

 

„Zdrowo się 

odżywiam” 

 

Ja I komputer  
Ja I telegfon 
komórkowy 

 

pielęgniarka 

szkolna, dietetyk 
 
 

pedagog  
wychowawca 

 

Uczeń wie, jak 

racjonalnie się 

odżywiać 

 

Uczeń wie 

prawidłowo 

korzystać ze 

środków 

informatycznych 

Wzrost wiedzy 

uczniów na temat 

odżywiania 

5. 

PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

Seksualność 

mojego  dziecka – 

co Rodzic 

powinien 

wiedzieć’. 

 

 

 

 

Uzaleznienia 

behawioralne 

 

psycholog,  
 
 
 
 
 
 
 

pedagog   
wychowawca 

Rodzice mają 
wiedzę 
dotyczacą 
rozwoju 
seksualnego 
człowieka.  
. 

 

Rodzice wiedzą 

czym są 

uzależnienia 

behawioralne i 

jaki maja 

wpływa na 

funkcjonowanie 

dmłodego 

człowieka.  

Podwyższenie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców 

6.  

 

EDUKACJA I 

SAMOEDUKACJA 

NAUCZYCIELI 

 

Podwyższenie 

kompetencji 

psychologiczno – 

pedagogicznych w 

zakresie promocji 

zdrowia wśród 

społeczności 

szkolnej. 

 

Zapobieganie 

przemocy wobec 

dzieci 

 

 
 

Pielęgniarka 
szkolna 

 
 
 
 
 
 
 
 

psycholog 

 
 
 

Podwyższenie  
wiedzy na temat 
przemocy, jej 
form , strategii 
interwencji oraz 
działań 
profilaktycznych  
wśród iuczniów 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wzrost 
kompetencji 
nauczyciel 

 

ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI W ZAKRESIE WZMACNIANIA 

CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH  

„Wiem co jest dla mnie dobre i wartościowe” 
 

CEL GŁÓWNY: 



 Zmniejszenie ilości zachowań ryzykownych u uczniów poprzez zwiększenie u nich 

odporności na działanie czynników ryzyka.  

 Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 Wyposażenie rodziców i nauczycieli w wiedzę dotyczącą czynników chroniących dziecko 

przed podejmowaniem zachowań ryzykownych. 

 Wyposażenie nauczycieli i rodziców w wiedzę na temat czynników ryzyka. 

 Dostarczenie rodzicom wiedzy z zakresu umiejętności wychowawczych i norm 

rozwojowych oraz włączanie (zachęcanie) ich do współpracy ze szkołą. 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości, budowanie pozytywnej samooceny uczniów. 

 Zwiększenie u uczniów poczucia bezpieczeństwa. 

 Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą bezpiecznego funkcjonowania w domu                                         

i w szkole. 

 Wzmacnianie więzi z rodziną u ucznia. 

 Wzmacnianie prawidłowych relacji koleżeńskich. 

 Zdobycie podstawowych umiejętności rozróżniania i realizowania akceptowanych 

społecznie wzorców zachowań. 

 Wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności społeczne: 

umiejętności komunikacyjne 

umiejętność rozwiązywania konfliktów 

umiejętność szukania pomocy u otoczenia 

asertywność 

umiejętność radzenia sobie w sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej, seksualnej. 

 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH 

L.P zadania tematyka  osoby 

odpowiedzialne 

przewidywane 

efekty 

monitoring                  

i ewaluacja 

1. Wzmacnianie więzi z 

rodziną, pomoc w 

Rola rodziny             

w życiu 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

Wypowiedzi                

i działania 



uświadomieniu roli 

rodziny w życiu 

człowieka. 

człowieka, 

wartości 

wyniesione                

z domu, tradycje 

rodzinne. 

 

możliwości: 

Zna członków 

swojej 

najbliższej 

rodziny  i potrafi 

ich wymienić. 

Bierze udział                   

w 

uroczystościach 

rodzinnych. 

ucznia 

wypowiedzi 

rodziców 

2. Pomoc                          

w uświadomieniu 

sobie uniwersalnych 

norm i wartości. 

Normy 

postępowania              

w rodzinie                       

i w szkole. 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości: 

Dostosowuje się 

do norm 

obowiązujących 

członków jego 

rodziny oraz 

klasy i szkoły. 

Obserwacja 

ucznia 

3. Wzmacnianie 

pozytywnych relacji 

z grupą rówieśniczą. 

Funkcjonowanie 

w grupie 

rówieśniczej. 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości: 

Stara się być 

koleżeński, dba                

o dobre relacje              

z kolegami. 

Na co dzień 

stosuje się do 

zasad dobrego 

wychowania. 

Czuje się częścią 

grupy 

rówieśniczej.                   

Potrafi 

współdziałać             

w grupie w 

czasie 

wykonywania 

prostych zadań. 

Obserwacja 

ucznia 



4. Doskonalenie 

umiejętności 

społecznych 

niezbędnych do 

dobrego 

funkcjonowania             

w grupie. 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych emocji       

i nazywania ich 

oraz 

akceptowanego 

społecznie 

wyrażania. 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości: 

Umie rozpoznać 

emocje i je 

nazwać. 

Stara się radzić 

sobie z 

negatywnymi 

emocjami, 

 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

5. Poprawa 

bezpieczeństwa 

dziecka na terenie 

domu i szkoły. 

Kształtowanie 

zachowań 

zapewniających 

bezpieczeństwo w 

domu  i w szkole. 

 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości: 

Zachowuje się               

w sposób 

bezpieczny, nie 

prowadzący do 

wypadków. 

Szuka pomocy               

u dorosłego w 

trudnych lub 

niebezpiecznych 

sytuacjach. 

Czuje się 

bezpiecznie w 

swoim 

otoczeniu. 

obserwacja 

ucznia 

6. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

Przekazanie 

rodzicom wiedzy na 

temat wpływu ich 

postaw i sądów na 

funkcjonowanie ich 

dzieci 

Wpływ wzorców 

przekazywanych 

w domu na 

zachowanie 

dziecka. 

wychowawca Podniesienie 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców. 

Wypowiedzi 

rodziców  

 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI KLAS    

I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

L.P zadania tematyka  osoby 

odpowiedzialne 

przewidywane 

efekty 

monitoring i 

ewaluacja 

1. Wzmacnianie więzi z 

rodziną, pomoc           

w uświadomieniu roli 

rodziny w życiu 

„Moja rodzina” 

Rola rodziny             

w życiu 

człowieka, 

wartości 

wychowawca Uczeń: 

Zna członków 

swojej najbliższej 

rodziny  i potrafi 

ich wymienić. 

wypowiedzi 

ucznia 



człowieka. wyniesione                

z domu, tradycje 

rodzinne. 

 

Jest świadomy 

więzi łączącej 

członków 

rodziny. 

Rodzice są dla 

ucznia 

autorytetem. 

2. Pomoc                         

w uświadomieniu 

sobie uniwersalnych 

norm i wartości. 

„Moje 

zachowanie             

w domu   i w 

szkole”. 

Normy 

obowiązujące                

w rodzinie i w 

szkole. 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie , że 

przestrzeganie 

norm ułatwia 

funkcjonowanie             

w różnych 

grupach 

społecznych. 

Zna normy 

obowiązujące 

członków jego 

rodziny oraz 

klasy  i szkoły. 

wypowiedzi 

ucznia 

3. Wzmacnianie 

pozytywnych relacji z 

grupą rówieśniczą. 

„Savoir-vivre  na 

co dzień” 

wychowawca Uczeń: 

Stara się być 

koleżeński, dba               

o dobre relacje              

z kolegami. 

Na co dzień 

stosuje się do 

zasad dobrego 

wychowania. 

 

Obserwacja 

ucznia 

  „Ja i moja klasa” 

Znaczenie klasy i 

społeczności 

szkolnej w życiu 

ucznia. 

 Uczeń: 

Czuje się częścią 

grupy 

rówieśniczej                  

i zna normy w 

niej panujące. 

Rozumie 

potrzebę 

współdziałania                 

z grupą. 

Potrafi 

współdziałać             

w grupie w czasie 

wykonywania 

prostych zadań. 

Czuje się 

bezpiecznie na 

terenie szkoły. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



4. Wzmacnianie 

pozytywnej 

samooceny uczniów. 

„Jestem ok, taki 

jaki jestem” 

Uświadomienie 

istnienia                      

u  każdego 

człowieka 

zarówno wad jak 

i zalet. 

Dostrzeganie 

własnych 

mocnych stron           

i budowanie na 

nich pozytywnej 

samooceny. 

wychowawca Uczeń: 

Potrafi wymienić 

wady     i zalety 

ogólnie. 

Potrafi określić je  

u siebie. 

Wierzy we 

własne 

możliwości i ma 

dobre zdanie                

o sobie. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

5. Kształtowanie 

umiejętności 

właściwego 

gospodarowania 

czasem wolnym. 

Przedstawienie 

możliwych grup, 

w których 

dziecko może 

uczestniczyć 

(ZHP, koła 

zainteresowań, 

kółko teatralne 

itp.). Zachęcenie 

do posiadania 

zainteresowań, 

hobby. 

wychowawca  Uczeń: 

Wie jakie grupy 

funkcjonują w 

szkole. 

Ma potrzebę 

przynależenia do 

jednej z nich lub 

uczestniczy w 

jakiejś. 

Ma jakieś hobby.  

Wie, jak mądrze 

spędzać wolny 

czas. 

Wypowiedzi 

ucznia 

6. Doskonalenie 

umiejętności 

społecznych 

niezbędnych             

do dobrego 

funkcjonowania             

w grupie. 

„Jak ze sobą 

rozmawiać” 

Doskonalenie 

umiejętności 

komunikowania 

się i 

odczytywania 

sygnałów 

niewerbalnych. 

Umiejętność 

jasnego 

przekazywania 

komunikatów. 

Umiejętność 

uważnego 

słuchania innych. 

Mowa ciała - 

gesty i mimika. 

wychowawca Uczeń: 

Potrafi jasno 

komunikować                

o swoich 

potrzebach, 

niepokojach, 

problemach. 

Potrafi słuchać 

innych ludzi 

uważnie. 

Rozumie 

potrzebę 

uważnego 

słuchania jako 

czynnika dobrej 

komunikacji. 

Wie, że istnieje 

przekaz 

niewerbalny. 

Umie rozpoznać 

najprostsze 

przekazy 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



niewerbalne. 

„Trudna sztuka 

rozwiązywania 

konfliktów czyli 

jak się mądrze 

kłócić ” 

Umiejętność 

rozwiązywania 

konfliktów                 

w sposób 

akceptowany 

społecznie.  

 

wychowawca Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i fizyczna 

jest 

nieakceptowana, 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą 

rozmowy. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela                 

o pomoc w 

sytuacji trudnej. 

Czuje się 

bezpiecznie na 

terenie szkoły. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych myśli i 

uczuć, określania 

ich    i nazywania 

oraz 

akceptowanego 

społecznie 

wyrażania. 

„Moje i twoje 

uczucia” 

Co to są emocje. 

Jaki mają wpływ 

na ludzi  i ich 

zachowanie. 

wychowawca Uczeń: 

Umie rozpoznać 

emocje i je 

nazwać. 

Zna przyczyny 

emocji. 

Stara się radzić 

sobie z 

negatywnymi 

emocjami, 

Zna ich wpływ na 

zachowanie 

ludzi. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

7. Poprawa 

bezpieczeństwa 

dziecka na terenie 

domu i szkoły. 

Kształtowanie 

zachowań 

zapewniających 

bezpieczeństwo w 

domu                    

i w szkole. 

 

wychowawca Uczeń: 

Zna zasady 

bezpiecznego 

zachowania w 

domu, w szkole, 

na ulicy. 

Szuka pomocy u 

dorosłych w 

trudnych lub 

niebezpiecznych 

sytuacjach. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

8. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

Przekazanie rodzicom 

wiedzy na temat 

Wpływ wzorców 

przekazywanych 

w domu na 

zachowanie 

wychowawca Podniesienie 

umiejętności 

wychowawczych 

Wypowiedzi 

rodziców  



wpływu ich postaw i 

sądów na 

funkcjonowanie ich 

dzieci 

dziecka. rodziców 

 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI KLAS  

IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

L.P zadania tematyka  osoby 

odpowiedzialne 

przewidywane 

efekty 

monitoring              

i ewaluacja 

1. Wzmacnianie więzi z 

rodziną, pomoc                           

w uświadomieniu roli 

rodziny  w życiu 

człowieka. 

„Moja rodzina” 

Rola rodziny            

w życiu 

człowieka, 

wartości 

wyniesione                

z domu, tradycje 

rodzinne. 

 

wychowawca Uczeń: 

Zna członków 

swojej 

najbliższej 

rodziny   i 

potrafi ich 

wymienić. 

Jest świadomy 

więzi łączącej 

członków 

rodziny. 

Rodzice są dla 

ucznia 

autorytetem. 

wypowiedzi 

ucznia 

2. Pomoc                         

w uświadomieniu 

sobie uniwersalnych 

norm i wartości. 

„Moje 

zachowanie              

w domu                          

i w szkole”. 

 

Normy 

postępowania             

w rodzinie                

i w szkole. 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie , że 

przestrzeganie 

norm ułatwia 

funkcjonowanie                

w różnych 

grupach 

społecznych. 

Zna normy 

obowiązujące 

członków jego 

rodziny oraz 

klasy  i szkoły. 

Czuje się 

bezpiecznie w 

swoim 

środowisku 

szkolnym                   

i domowym. 

wypowiedzi 

ucznia 

  „Savoir-vivre  na wychowawca Uczeń:  

Zna normy i 

obserwacja 

ucznia, 



co dzień” 

 Normy 

postępowania, 

reguły 

postępowania             

w klasie                   

i szkole. 

reguły panujące 

w szkole              

i klasie 

Uświadamia 

sobie, że 

przestrzeganie 

ich ułatwia 

współżycie             

w grupie. 

Potrafi 

dostosować się 

do nich. 

Stara się być 

koleżeński, dba                   

o dobre relacje                   

z kolegami. 

Na co dzień 

stosuje się do 

zasad dobrego 

wychowania. 

wypowiedzi 

ucznia 

3. Wzmacnianie 

pozytywnych relacji z 

grupą rówieśniczą. 

„Ja i moja klasa” 

Znaczenie klasy i 

społeczności 

szkolnej w życiu 

ucznia. 

Umiejętność 

współdziałania w 

grupie. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Czuje się częścią 

grupy 

rówieśniczej             

i zna normy w 

niej panujące. 

Rozumie 

potrzebę 

współdziałania                   

z grupą. 

Potrafi 

współdziałać w 

grupie w czasie 

wykonywania 

prostych zadań. 

Potrafi wchodzić               

w rolę 

przywódcy 

grupy a także 

osoby 

kierowanej. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

4. Wzmacnianie 

pozytywnej 

samooceny uczniów. 

„Jestem ok, taki 

jaki jestem” 

Uświadomienie 

istnienia                   

u każdego 

człowieka 

zarówno wad jak i 

zalet. 

wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Potrafi wymienić 

wady i zalety 

ogólnie. 

Potrafi określić 

je   u siebie. 

Wierzy we 

własne 

możliwości i ma 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



Dostrzeganie 

własnych 

mocnych stron          

i budowanie na 

nich pozytywnej 

samooceny. 

dobre zdanie o 

sobie. 

5. Kształtowanie 

umiejętności 

właściwego 

gospodarowania 

czasem wolnym. 

Przedstawienie 

możliwych grup, 

w których dziecko 

może 

uczestniczyć 

(ZHP, koła 

zainteresowań, 

kółko teatralne 

itp.). Zachęcenie 

do posiadania 

zainteresowań, 

hobby. 

wychowawca  Uczeń: 

Wie jakie grupy 

funkcjonują w 

szkole. 

Ma potrzebę 

przynależenia do 

jednej z nich lub 

uczestniczy w 

jakiejś. 

Ma jakieś hobby.  

Wie, jak mądrze 

spędzać wolny 

czas. 

Wypowiedzi 

ucznia 

6. Poprawa 

bezpieczeństwa 

dziecka na terenie 

domu i szkoły. 

Kształtowanie 

zachowań 

zapewniających 

bezpieczeństwo w 

domu   i w szkole. 

 

wychowawca Uczeń: 

Zna zasady 

bezpiecznego 

zachowania w 

domu, w szkole, 

na ulicy. 

Szuka pomocy u 

dorosłych w 

trudnych lub 

niebezpiecznych 

sytuacjach. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



7. Doskonalenie 

umiejętności 

społecznych 

niezbędnych do 

dobrego 

funkcjonowania              

w grupie. 

Doskonalenie 

umiejętności 

komunikowania 

się                        i 

odczytywania 

sygnałów 

niewerbalnych. 

„Jak ze sobą 

rozmawiać? 

Umiejętność 

jasnego 

przekazywania 

komunikatów. 

Umiejętność 

uważnego 

słuchania innych. 

Mowa ciała - 

gesty i mimika. 

wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Potrafi jasno 

komunikować                  

o swoich 

potrzebach, 

niepokojach, 

problemach. 

Potrafi słuchać 

innych ludzi 

uważnie. 

Rozumie 

potrzebę 

uważnego 

słuchania jako 

czynnika dobrej 

komunikacji. 

Wie, że istnieje 

przekaz 

niewerbalny. 

Umie rozpoznać 

najprostsze 

przekazy 

niewerbalne. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

„Trudna sztuka 

rozwiązywania 

konfliktów czyli 

jak się mądrze 

kłócić” 

Rozwiązywanie 

konfliktów                

w sposób 

akceptowany 

społecznie. 

wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i 

fizyczna jest 

nieakceptowana, 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą 

rozmowy. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela o 

pomoc w 

sytuacji trudnej. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych myśli i 

uczuć, określania 

ich              i 

nazywania oraz 

akceptowanego 

społecznie 

wyrażania. 

„Moje i twoje 

uczucia” 

Co to są emocje. 

Jaki mają wpływ 

wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Umie rozpoznać 

emocje i je 

nazwać. 

Zna przyczyny 

emocji. 

Stara się radzić 

sobie z 

negatywnymi 

emocjami, 

Zna ich wpływ 

na zachowanie 

ludzi. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



na ludzi  i ich 

zachowanie. 

  Nauka i ćwiczenie 

zachowań 

asertywnych. 

„Kiedy warto 

powiedzieć nie” 

Co znaczy być 

asertywnym. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Zna pojęcie 

asertywności. 

Potrafi określić 

jakie zachowania 

są asertywne a 

jakie nie są. 

Stara się być 

asertywnym w 

codziennym 

życiu. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

8. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

Uświadomienie 

rodzicom wpływu ich 

opinii na temat 

dziecka na jego 

samoocenę. 

„Jakie jest moje 

dziecko?” 

Wpływ sądów 

rodziców na 

samoocenę 

dziecka. 

wychowawca Podniesienie 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców 

Wypowiedzi 

rodziców  

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

GIMNAZJUM 

L.P zadania tematyka  osoby 

odpowiedzialne 

przewidywane 

efekty 

monitoring                    

i ewaluacja 

1. Wzmacnianie więzi z 

rodziną, pomoc                        

w uświadomieniu roli 

rodziny w życiu 

człowieka. 

„Moja rodzina i 

ja” 

Rola rodziny             

w życiu 

człowieka, 

wartości 

wyniesione             

z domu, tradycje 

rodzinne. 

 

wychowawca Uczeń: 

Zna członków 

swojej 

najbliższej 

rodziny  i potrafi 

ich wymienić. 

Jest świadomy 

więzi łączącej 

członków 

rodziny. 

Rodzice są dla 

ucznia 

autorytetem. 

 

wypowiedzi 

ucznia 

2. Pomoc                         

w uświadomieniu 

sobie uniwersalnych 

norm i wartości. 

„Skąd mam 

wiedzieć jak 

postępować?” 

Normy 

postępowania               

w rodzinie                      

i w szkole. 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie , że 

przestrzeganie 

norm ułatwia 

funkcjonowanie              

w różnych 

grupach 

społecznych. 

wypowiedzi 

ucznia 



Zna normy 

obowiązujące 

członków jego 

rodziny oraz 

klasy  i szkoły. 

Zna normy i 

reguły panujące 

w szkole  i klasie 

Uświadamia 

sobie, że 

przestrzeganie 

ich ułatwia 

współżycie  w 

grupie. 

Potrafi 

dostosować się 

do nich. 

3. Wzmacnianie 

pozytywnych relacji z 

grupą rówieśniczą. 

„Savoir-vivre  na 

co dzień” 

 

wychowawca Uczeń: 

Stara się być 

koleżeński, dba                   

o dobre relacje                   

z kolegami. 

Na co dzień 

stosuje się do 

zasad dobrego 

wychowania. 

Obserwacja 

ucznia 

  „Ja i moja klasa” 

Znaczenie klasy i 

społeczności 

szkolnej w życiu 

ucznia. 

Umiejętność 

współdziałania w 

grupie. 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Czuje się częścią 

grupy 

rówieśniczej    i 

zna normy w niej 

panujące. 

Rozumie 

potrzebę 

współdziałania                

z grupą. 

Potrafi 

współdziałać w 

grupie w czasie 

wykonywania 

prostych zadań. 

Potrafi wchodzić                

w rolę 

przywódcy 

grupy a także 

osoby 

kierowanej. 

 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

4. Wzmacnianie 

pozytywnej 

„Jestem ok, taki 

jaki jestem” 

Uświadomienie 

Wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Potrafi wymienić 

wady i zalety 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 



samooceny uczniów. istnienia                 

u każdego 

człowieka 

zarówno wad jak 

i zalet. 

Dostrzeganie 

własnych 

mocnych stron               

i budowanie na 

nich pozytywnej 

samooceny. 

ogólnie. 

Potrafi określić 

je              u 

siebie. 

Wierzy we 

własne 

możliwości i ma 

dobre zdanie o 

sobie. 

ucznia 

5. Kształtowanie 

umiejętności 

właściwego 

gospodarowania 

czasem wolnym. 

Przedstawienie 

możliwych grup, 

w których 

dziecko może 

uczestniczyć 

(ZHP, koła 

zainteresowań, 

kółko teatralne 

itp.). Zachęcenie 

do posiadania 

zainteresowań, 

hobby. 

wychowawca  Uczeń: 

Wie jakie grupy 

funkcjonują w 

szkole. 

Ma potrzebę 

przynależenia do 

jednej z nich lub 

uczestniczy w 

jakiejś. 

Ma jakieś hobby.  

Wie, jak mądrze 

spędzać wolny 

czas. 

Wypowiedzi 

ucznia 

6. Poprawa 

bezpieczeństwa 

dziecka na terenie 

domu i szkoły. 

Kształtowanie 

zachowań 

zapewniających 

bezpieczeństwo w 

domu i w szkole. 

 

wychowawca Uczeń: 

Zna zasady 

bezpiecznego 

zachowania w 

domu, w szkole, 

na ulicy. 

Szuka pomocy u 

dorosłych w 

trudnych lub 

niebezpiecznych 

sytuacjach. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

7. Doskonalenie 

umiejętności 

społecznych 

niezbędnych do 

dobrego 

funkcjonowania w 

grupie. 

Doskonalenie 

umiejętności 

komunikowania 

się                            

i odczytywania 

sygnałów 

niewerbalnych. 

„Jak ze sobą 

rozmawiać” 

Umiejętność 

jasnego 

przekazywania 

komunikatów. 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Potrafi jasno 

komunikować                   

o swoich 

potrzebach, 

niepokojach, 

problemach. 

Potrafi słuchać 

innych ludzi 

uważnie. 

Rozumie 

potrzebę 

uważnego 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



Umiejętność 

uważnego 

słuchania innych. 

Mowa ciała - 

gesty i mimika. 

słuchania jako 

czynnika dobrej 

komunikacji. 

Wie, że istnieje 

przekaz 

niewerbalny. 

Umie rozpoznać 

najprostsze 

przekazy 

niewerbalne. 

Trudna sztuka 

rozwiązywania 

konfliktów czyli 

jak się mądrze 

kłócić” 

Rozwiązywanie 

konfliktów             

w sposób 

akceptowany 

społecznie. 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i 

fizyczna jest 

nieakceptowana, 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą 

rozmowy. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela o 

pomoc w 

sytuacji trudnej. 

 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych myśli i 

uczuć, określania 

ich i nazywania 

oraz 

akceptowanego 

społecznie 

wyrażania. 

„Moje i twoje 

uczucia” 

 

Co to są emocje. 

Jaki mają wpływ 

na ludzi  i ich 

zachowanie. 

 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Umie rozpoznać 

emocje i je 

nazwać. 

Zna przyczyny 

emocji. 

Stara się radzić 

sobie z 

negatywnymi 

emocjami, 

Zna ich wpływ 

na zachowanie 

ludzi. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  Nauka i 

ćwiczenie 

zachowań 

asertywnych. 

„Jak powiedzieć 

grzecznie nie” 

Co znaczy być 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Zna pojęcie 

asertywności. 

Potrafi określić 

jakie zachowania 

są asertywne a 

jakie nie są. 

Stara się być 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



asertywnym. 

 

asertywnym w 

codziennym 

życiu. 

  Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych 

(przemocy 

fizycznej, 

psychicznej i 

seksualnej). 

„Nie dla 

przemocy” 

Przemoc 

fizyczna, 

psychiczna                

i seksualna. 

Sposoby radzenia 

sobie  w 

sytuacjach 

przemocy. 

 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że istnieje 

przemoc 

fizyczna, 

psychiczna i 

seksualna oraz 

umie ją 

rozpoznać. 

Wie, że każdy 

rodzaj przemocy 

jest 

nieakceptowany 

społecznie. 

Wie jak 

reagować            

w sytuacji 

doświadczenia 

przemocy. 

Wie do kogo 

zwrócić się o 

pomoc w takiej 

sytuacji. 

 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

8. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Uświadomienie 

rodzicom wpływu ich 

opinii na temat 

dziecka na jego 

samoocenę. 

„Jakie jest moje 

dziecko?” 

Wpływ sądów 

rodziców na 

samoocenę 

dziecka. 

wychowawca Podniesienie 

umiejętności 

wychowawczych 

rodziców 

Wypowiedzi 

rodziców  

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI KLAS  

SZKOŁY PRZTSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

L.P zadania tematyka  osoby 

odpowiedzialne 

przewidywane 

efekty 

monitoring                 

i ewaluacja 

1. Wzmacnianie więzi z 

rodziną, pomoc                           

w uświadomieniu roli 

rodziny   w życiu 

człowieka. 

„Jestem ważną 

częścią mojej 

rodziny” 

Rola rodziny             

w życiu 

człowieka, 

wartości 

wyniesione                

wychowawca Uczeń: 

Zna członków 

swojej 

najbliższej 

rodziny i potrafi 

ich wymienić. 

Jest świadomy 

więzi łączącej 

wypowiedzi 

ucznia 



z domu, tradycje 

rodzinne. 

 

członków 

rodziny. 

Rodzice są dla 

ucznia 

autorytetem. 

2. Pomoc                           

w uświadomieniu 

sobie uniwersalnych 

norm i wartości. 

„Po co nam 

normy 

społeczne?” 

Normy 

postępowania                

w rodzinie                

i w szkole. 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie , że 

przestrzeganie 

norm ułatwia 

funkcjonowanie    

w różnych 

grupach 

społecznych. 

Zna normy 

obowiązujące 

członków jego 

rodziny oraz 

klasy i szkoły. 

wypowiedzi 

ucznia 

  „Zakochani” 

Rola miłości w 

życiu człowieka. 

Odpowiedzialność 

za siebie                     

i partnera. 

Budowanie 

dobrych relacji. 

Odpowiedzialność 

osoby dorosłej. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Rozróżnia 

między miłością 

a innymi 

uczuciami. 

Zna normy 

regulujące 

okazywanie 

uczuć w 

miejscach 

publicznych.  

Czuje się 

odpowiedzialny 

za siebie i 

partnera. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

3. Wzmacnianie 

pozytywnych relacji z 

grupą rówieśniczą. 

„Savoir-vivre  na 

co dzień” 

wychowawca Uczeń: 

Stara się być 

koleżeński, dba            

o dobre relacje            

z kolegami. 

Na co dzień 

stosuje się do 

zasad dobrego 

wychowania. 

Obserwacja 

ucznia 

  „Ja i moja klasa” 

Znaczenie klasy          

i społeczności 

szkolnej w życiu 

ucznia. 

Umiejętność 

współdziałania          

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Czuje się częścią 

grupy 

rówieśniczej i 

zna normy w 

niej panujące. 

Rozumie 

potrzebę 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



w grupie. współdziałania           

z grupą. 

Potrafi 

współdziałać             

w grupie w 

czasie 

wykonywania 

prostych zadań. 

Potrafi wchodzić 

w rolę 

przywódcy 

grupy a także 

osoby 

kierowanej. 

4. Wzmacnianie 

pozytywnej 

samooceny uczniów. 

„Jestem ok, jaki 

jestem” 

Uświadomienie 

istnienia                         

u każdego 

człowieka 

zarówno wad jak                     

i zalet. 

Dostrzeganie 

własnych 

mocnych stron            

i budowanie na 

nich pozytywnej 

samooceny. 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Potrafi 

wymienić wady i 

zalety ogólnie. 

Potrafi określić 

je u siebie. 

Wierzy we 

własne 

możliwości i ma 

dobre zdanie o 

sobie. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

5. Kształtowanie 

umiejętności 

właściwego 

gospodarowania 

czasem wolnym. 

Przedstawienie 

możliwych grup, 

w których uczeń 

może 

uczestniczyć 

(ZHP, koła 

zainteresowań, 

kółko teatralne 

itp.). Zachęcenie 

do posiadania 

zainteresowań, 

hobby. 

wychowawca  Uczeń: 

Wie jakie grupy 

funkcjonują                 

w szkole. 

Ma potrzebę 

przynależenia do 

jednej z nich lub 

uczestniczy               

w jakiejś. 

Ma jakieś 

hobby.  

Wie, jak mądrze 

spędzać wolny 

czas. 

Wypowiedzi 

ucznia 



6. Doskonalenie 

umiejętności 

społecznych 

niezbędnych do 

dobrego 

funkcjonowania         

w grupie. 

Doskonalenie 

umiejętności 

komunikowania 

się i odczytywania 

sygnałów 

niewerbalnych. 

„Skuteczna 

komunikacja – co 

to takiego?” 

Umiejętność 

jasnego 

przekazywania 

komunikatów. 

Umiejętność 

uważnego 

słuchania innych. 

Mowa ciała - 

gesty i mimika. 

Wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Potrafi jasno 

komunikować            

o swoich 

potrzebach, 

niepokojach, 

problemach. 

Potrafi słuchać 

innych ludzi 

uważnie. 

Rozumie 

potrzebę 

uważnego 

słuchania jako 

czynnika dobrej 

komunikacji. 

Wie, że istnieje 

przekaz 

niewerbalny. 

Umie rozpoznać 

najprostsze 

przekazy 

niewerbalne. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

„Trudna sztuka 

rozwiązywania 

konfliktów czyli 

jak się mądrze 

kłócić” 

Rozwiązywanie 

konfliktów               

w sposób 

akceptowany 

społecznie. 

Wychowawca, 

psycholog  

Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i 

fizyczna jest 

nieakceptowana, 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą 

rozmowy. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela o 

pomoc w 

sytuacji trudnej. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

7. Poprawa 

bezpieczeństwa 

ucznia na terenie 

domu i szkoły. 

Kształtowanie 

zachowań 

zapewniających 

bezpieczeństwo          

w domu   i w 

szkole. 

 

wychowawca Uczeń: 

Zna zasady 

bezpiecznego 

zachowania w 

domu, w szkole, 

na ulicy. 

Szuka pomocy            

u dorosłych                

w trudnych lub 

niebezpiecznych 

sytuacjach. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



  Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych myśli         

i uczuć, 

określania ich i 

nazywania oraz 

akceptowanego 

społecznie 

wyrażania. 

„Moje i twoje 

uczucia” 

Co to są emocje. 

Jaki mają wpływ 

na ludzi i ich 

zachowanie. 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Umie rozpoznać 

emocje i je 

nazwać. 

Zna przyczyny 

emocji. 

Stara się radzić 

sobie                            

z negatywnymi 

emocjami, 

Zna ich wpływ 

na zachowanie 

ludzi. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  Nauka i ćwiczenie 

zachowań 

asertywnych. 

„Trudna sztuka 

mówienia nie” 

Co znaczy być 

asertywnym. 

 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Zna pojęcie 

asertywności. 

Potrafi określić 

jakie 

zachowania są 

asertywne             

a jakie nie są. 

Stara się być 

asertywnym                

w codziennym 

życiu. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych 

(przemocy 

fizycznej, 

psychicznej                

i seksualnej). 

„Nie dla 

przemocy” 

Przemoc fizyczna, 

psychiczna i 

seksualna. 

Sposoby radzenia 

sobie w 

sytuacjach 

przemocy. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że istnieje 

przemoc 

fizyczna, 

psychiczna               

i seksualna oraz 

umie ją 

rozpoznać. 

Wie, że każdy 

rodzaj przemocy 

jest 

nieakceptowany 

społecznie. 

Wie jak 

reagować w 

sytuacji 

doświadczenia 

przemocy. 

Wie do kogo 

zwrócić się o 

pomoc. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

8. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

„Jakie jest moje 

dorosłe dziecko?” 

wychowawca Podniesienie 

umiejętności 

Wypowiedzi 



Uświadomienie 

rodzicom wpływu ich 

opinii na temat 

dziecka na jego 

samoocenę. 

Wpływ sądów 

rodziców na 

samoocenę 

młodego 

dorosłego. 

wychowawczych 

rodziców 

rodziców 

 

 

 



ROCZNY PLAN PROFILAKTYKI W ZAKRESIE  

PRZECIWDZIAŁANIA ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM 

„Umiem wybrać co jest dla mnie dobre i wartościowe” 

CEL GŁÓWNY: 

 Zredukowanie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez uczniów. 

 Zapobieganie uzależnieniom (od alkoholu, nikotyny, używek energetyzujących, leków, 

komputera, telefonów). 

 Zmniejszenie ilości zachowań agresywnych wśród uczniów. 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

Zmniejszenie liczby godzin nieusprawiedliwionej absencji uczniów. 

Dostarczenie wiedzy na temat substancji uzależniających, ich negatywnego wpływu na 

organizm człowieka (szczególnie w okresie dojrzewania), zagrożeniach związanych z 

zażywaniem ich oraz nadużywaniem.    

Dostarczenie wiedzy na temat zagrożeń związanych z nadużywaniem nowoczesnej technologii – 

telefonów, komputerów, Internetu.  

Wskazanie uczniom możliwości unikania używek, kształtowanie umiejętności odmawiania i    

radzenia sobie z presją grupy rówieśniczej. 

Uwrażliwienie na problem cyberprzemocy. Wyposażenie w umiejętność radzenia sobie                   

w sytuacji jej doświadczania. 

Wzmacnianie prawidłowych relacji koleżeńskich. 

Zdobycie podstawowych umiejętności rozróżniania i realizowania akceptowanych społecznie 

wzorców zachowań. 

Wyposażenie uczniów w niezbędne umiejętności społeczne (umiejętności komunikacyjne, 

umiejętność rozwiązywania konfliktów, umiejętność szukania pomocy u otoczenia, 

asertywność, umiejętność radzenia sobie w sytuacji przemocy fizycznej, psychicznej). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO I ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

L.P Zadania Tematyka zajęć Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring                

i ewaluacja 

1. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

Uświadomienie 

rodzicom znaczenia 

przekazywania 

dzieciom 

prawidłowych 

wzorców żywienia, 

spędzania wolnego 

czasu, stosunku do 

używek oraz dbania            

o prawidłową 

aktywność dzienną                   

i nocną dziecka. 

„Jaki daję wzór   

mojemu dziecku?” 

– znaczenie 

nawyków 

wyniesionych z 

domu    i ich 

wpływ na dalsze 

funkcjonowanie 

ucznia. 

wychowawcy Rodzic dba                

o zapewnienie 

dziecku 

prawidłowo 

skomponowanych 

posiłków.  
Rodzic kontroluje 

sposób spędzania 

wolnego czasu 

przez dziecko. 
Rodzic wie do 

jakich instytucji 

zwrócić się po 

pomoc w 

sytuacjach, które 

tego wymagają. 

Rozmowy               

z rodzicami, 

wywiady             

w domu                    

u ucznia. 

2. Budowanie i 

wzmacnianie 

pozytywnych relacji 

koleżeńskich - pomoc 

w zrozumieniu zasad          

i reguł, które ułatwiają 

życie i pracę z innymi 

ludźmi, układanie 

prawidłowych relacji 

między nimi. 

Normy 

postępowania, 

reguły 

postępowania           

w klasie i szkole. 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości :  

Zna normy i 

reguły panujące 

w szkole                            

i klasie. 

obserwacja 

ucznia  

Umiejętność 

współdziałania                       

w grupie.  

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości: 

Rozumie 

potrzebę 

współdziałania                   

z grupą. Potrafi 

współdziałać                     

w grupie w czasie 

wykonywania 

prostych zadań. 

obserwacja 

ucznia 

3. Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych (przemocy 

fizycznej, psychicznej,                         

seksualnej, 

cyberprzemocy). 

Przemoc fizyczna, 

seksualna,                               

psychiczna, 

cyberprzemoc. 

Sposoby radzenia 

sobie                                

w sytuacjach 

przemocy. 

 

wychowawca Uczeń na miarę 

swoich 

możliwości: 

Wie, że istnieje 

przemoc 

fizyczna, 

psychiczna,                     

seksualna, 

cyberprzemoc 

oraz umie ją 

rozpoznać. 

Wie, że każdy 

obserwacja 

ucznia 



rodzaj przemocy 

jest 

nieakceptowany 

społecznie. 

Wie jak reagować               

w sytuacji 

doświadczenia 

przemocy. 

Wie do kogo 

zwrócić się o 

pomoc w takiej 

sytuacji. 

 

4. Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

Rozwiązywanie 

konfliktów w 

sposób 

akceptowany 

społecznie. 

wychowawca Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i fizyczna 

jest 

nieakceptowana. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela                  

o pomoc w 

sytuacji trudnej. 

obserwacja 

ucznia 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI KLAS                 

I – III SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

L.P Zadania Tematyka  Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring                

i ewaluacja 

1. Budowanie                     

i wzmacnianie 

pozytywnych relacji 

koleżeńskich - pomoc 

w zrozumieniu zasad           

i reguł, które ułatwiają 

życie   i pracę   z 

innymi ludźmi, 

układanie 

prawidłowych relacji 

między nimi. 

„Kodeks ucznia”. 

Normy 

postępowania, 

reguły 

postępowania                 

w klasie i szkole. 

wychowawca Uczeń:  

Zna normy                 

i reguły panujące 

w szkole                            

i klasie. 

 Uświadamia 

sobie, że 

przestrzeganie 

ich ułatwia naukę                        

i zabawę. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

„Nasza  klasa” 

Umiejętność 

współdziałania                       

w grupie. 

Omówienie roli 

członków grupy, 

przywódcy, 

analiza potrzeb i 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie 

potrzebę 

współdziałania                   

z grupą. Potrafi 

współdziałać                     

w grupie w 

czasie 

wykonywania 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



możliwości 

uczniów w 

zakresie 

funkcjonowania                    

w grupie                             

i podejmowania               

w niej ról. 

prostych zadań. 

2. Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie                                 

w sytuacjach trudnych 

(przemocy fizycznej, 

psychicznej ,                                 

seksualnej, 

cyberprzemocy). 

„Radzę sobie w 

trudnych 

sytuacjach”  

Przemoc fizyczna, 

seksualna,                             

psychiczna, 

cyberprzemoc – 

omówienie. 

Sposoby radzenia 

sobie                              

w   sytuacjach 

przemocy. 

 

wychowawca Uczeń: 

Wie, że istnieje 

przemoc 

fizyczna, 

psychiczna                      

i seksualna, 

cyberprzemoc 

oraz umie ją 

rozpoznać. 

Wie, że każdy 

rodzaj przemocy 

jest 

nieakceptowany 

społecznie. 

Wie jak 

reagować               

w sytuacji 

doświadczenia 

przemocy. 

Wie do kogo 

zwrócić się                    

o pomoc w takiej 

sytuacji. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

3. Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

„Z każdym można 

się dogadać” 

Rozwiązywanie 

konfliktów w 

sposób 

akceptowany 

społecznie. 

 

wychowawca Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i fizyczna 

jest 

nieakceptowana, 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą 

rozmowy. Potrafi 

poprosić 

nauczyciela                   

o pomoc                    

w sytuacji 

trudnej. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



4. Kształtowanie 

umiejętności 

bezpiecznego 

posługiwania się 

nowoczesną 

technologią. 

„Ja w świecie 

gadżetów” 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozsądnego i 

adekwatnego do 

wieku korzystania 

z komputera, 

telefonu, Internetu, 

gier. 

wychowawca Uczeń:  

Wie jak 

korzystać 

bezpiecznie z 

nowoczesnej 

technologii. 

Nie nadużywa 

nowoczesnej 

technologii. 

Spędza wolny 

czas w różny 

sposób 

adekwatny do 

wieku. 

Rozmowy z 

uczniami i 

rodzicami 

5. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Uświadomienie 

rodzicom znaczenia 

przekazywania 

dzieciom 

prawidłowych 

wzorców żywienia, 

spędzania wolnego 

czasu, stosunku do 

używek oraz dbania o 

prawidłową aktywność 

dzienną i nocną 

dziecka. 

 

„Jaki daję wzór 

mojemu dziecku?”   

– znaczenie 

nawyków 

wyniesionych                         

z domu i ich 

wpływ na dalsze 

funkcjonowanie 

ucznia. 

wychowawcy Rodzic dba                      

o zapewnienie 

dziecku 

prawidłowo 
skomponowanych 

posiłków.  
Rodzic 

kontroluje sposób 

spędzania 

wolnego czasu 

przez dziecko. 

Rodzic zdaje 

sobie sprawę z 

zagrożeń 

płynących z 

nadużywania 

nowoczesnej 

technologii przez 

dzieci. 

Rodzic wie do 

jakich instytucji 

zwrócić się po 

pomoc                       

w sytuacjach, 

które tego 

wymagają. 

Rozmowy                 

z rodzicami, 

wywiady             

w domu                  

u ucznia. 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI KLAS  

IV – VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

L.P Zadania Tematyka  Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring                

i ewaluacja 

1. Zdefiniowanie 

pojęcia uzależnienia. 

„Kiedy lubię zmienia 

się w muszę” 

Kształtowanie 

umiejętności 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

Uczniowie 

wiedzą, co działa 

uzależniająco. 

Potrafią określić 

Obserwacja 

ucznia, 

rozmowy                      

z uczniami 



rozpoznawania 

uzależnienia u siebie  

i innych oraz 

rozpoznawania 

sygnałów 

ostrzegawczych                   

o możliwości 

popadnięcia                   

w uzależnienie. 

Konsekwencje 

zdrowotne 

zażywania środków 

psychoaktywnych  

(narkotyki, 

dopalacze, alkohol). 

zachowania 

niedozwolone                  

i niebezpieczne. 

Znają 

konsekwencje 

prawne                i 

zdrowotne 

podejmowania 

takich zachowań. 

2. Profilaktyka palenia 

papierosów. 

„Moda na 

niepalenie” Przejawy 

i skutki nikotynizmu, 

w tym biernego 

palenia. 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń: 

Potrafi określić 

skutki palenia 

papierosów dla 

organizmu 

człowieka. 

Rozmowy               

z uczniami, 

wywiady                  

z rodzicami 

3. Kształtowanie 

umiejętności 

bezpiecznego 

posługiwania się 

nowoczesną 

technologią. 

„Ja w świecie 

gadżetów” 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozsądnego i 

adekwatnego do 

wieku korzystania z 

komputera, telefonu, 

Internetu, gier. 

wychowawca Uczeń:  

Wie jak korzystać 

bezpiecznie                  

z nowoczesnej 

technologii. 

Nie nadużywa 

nowoczesnej 

technologii. 

Spędza wolny 

czas w różny 

sposób adekwatny 

do wieku. 

Wie, że 

nadmierne 

korzystanie z 

technologii jest 

niekorzystne, zna 

pojęcie 

uzależnienia. 

Rozmowy                   

z uczniami              

i rodzicami, 

obserwacja 

uczniów 

4. Zapobieganie 

zachowaniom                   

o wysokim stopniu 

ryzyka                               

i niebezpiecznych dla 

zdrowia – sięganiu 

po środki 

psychoaktywne. 

„Nie dla używek” 

Zmiana obiegowych 

opinii dotyczących 

„bezpiecznego 

stosowania środków 

psychoaktywnych”, 

nadużywania/ 

niewłaściwego 

stosowania leków i 

napojów 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

specjalista ds. 

uzależnień 

Uczeń: 

Zna skutki 

zdrowotne            i 

prawne sięgania 

po substancje 

zakazane 

dzieciom. 

Wywiady                 

z rodzicami, 

rozmowy                       

z uczniami, 

ankiety 



energetyzujących. 

5. Budowanie                    

i wzmacnianie 

pozytywnych relacji 

koleżeńskich - 

pomoc w 

zrozumieniu zasad i 

reguł, które ułatwiają 

życie i pracę                

z innymi ludźmi, 

układanie 

prawidłowych relacji 

między nimi. 

„Czy warto być 

przyjacielem” – 

odpowiedź na 

pytanie co to znaczy 

być przyjacielem, 

próby oceny 

własnego 

postępowania, 

odniesienie się do 

wypracowanych 

norm. 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie różnicę 

między kolegą a 

przyjacielem.        

Ma potrzebę bycia 

przyjacielem. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia    

  „Ja w grupie” -  

omówienie roli 

członków grupy, 

przywódcy, analiza 

potrzeb i możliwości 

uczniów w zakresie 

funkcjonowania                    

w grupie i 

podejmowania w 

niej ról. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Rozumie potrzebę 

współdziałania                  

z grupą.              

Potrafi 

współdziałać w 

grupie.                

Potrafi wchodzić             

w rolę przywódcy 

grupy a także 

osoby kierowanej.  

 

6. Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie  w 

sytuacjach trudnych 

(przemocy fizycznej, 

seksualnej                   

i psychicznej). 

„Stop przemocy” 

Przemoc fizyczna, 

seksualna,  

psychiczna, 

cyberprzemoc – 

omówienie. Sposoby 

radzenia sobie                   

w sytuacjach 

przemocy. 

 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że istnieje 

przemoc fizyczna, 

psychiczna, 

cyberprzemoc 

oraz umie ją 

rozpoznać.      

Wie, że każdy 

rodzaj przemocy 

jest 

nieakceptowany 

społecznie.             

Wie jak reagować             

w sytuacji 

doświadczenia 

przemocy.             

Wie do kogo 

zwrócić się o 

pomoc w takiej 

sytuacji. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

7. Nauka i ćwiczenie 

zachowań 

„Czy mogę wychowawca, Uczeń: obserwacja 

ucznia, 



asertywnych. 

 

powiedzieć nie?” 

Zapoznanie z 

terminem 

asertywność, 

omówienie 

zachowań 

asertywnych, próba 

oceny własnego 

zachowania. 

psycholog Zna pojęcie 

asertywności.             

Potrafi określić 

jakie zachowania 

są asertywne               

a jakie nie są.  

Stara się być 

asertywnym              

w codziennym 

życiu. 

wypowiedzi 

ucznia 

8. Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

„Porozmawiajmy                

o tym” – poznanie 

sposobów 

rozwiązywania 

konfliktów w sposób 

akceptowanych 

społecznie 

(rozmowa, mediacje, 

negocjacje). 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i fizyczna 

jest 

nieakceptowana, 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą rozmowy. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela               

o pomoc w 

sytuacji trudnej. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

9. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Pomoc dziecku   w 

wyborze właściwego 

postępowania – nie 

dla uzależnień. 

„Moje zachowanie 

wpływa na 

zachowanie mojego 

dziecka.” –wpływ 

postaw rodziców na 

wybory ich dzieci             

w okresie 

dojrzewania. 

Zachęcanie rodziców 

do tworzenia koalicji 

profilaktycznej: 

szkoła – dom – 

środowisko lokalne.  

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

Wzrost wiedzy 

rodziców  na 

temat zależności 

między atmosferą                   

i zasadami 

obowiązującymi                

w domu a 

rozwojem dziecka   

i jego przyszłymi 

wyborami. 

Rozmowy                   

z 

rodzicami10 

10. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Zapoznanie rodziców                   

z ryzykiem na jakie 

są narażone dzieci w 

środowisku 

lokalnym. 

Wpływ uzależnień 

na dziecko. Analiza 

przyczyn uzależnień             

w oparciu o 

problemy okresu 

dojrzewania. 

Konsekwencje 

zażywania środków 

psychoaktywnych 

oraz nadużywania 

komputera i telefonu 

Wychowawca, 

specjaliści 

Rodzice zdają 

sobie sprawę z 

niebezpieczeństw 

związanych ze 

stosowaniem 

używek przez 

dzieci. 

Rodzice reagują 

na potencjalne 

sygnały 

uzależnienia u 

Rozmowy z 

rodzicami 



dla rozwoju 

psychofizycznego                  

i emocjonalnego. 

Rozpoznawanie 

sygnałów 

świadczących                    

o uzależnieniu. 

 

dzieci. 

Rodzice 

kontrolują czas 

poświęcany przez 

dzieci na 

korzystanie z 

nowoczesnej 

technologii oraz 

mają kontrolę nad 

działaniami dzieci 

w Sieci. 

11. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Określenie zakresu 

prawnej 

odpowiedzialności 

rodzica za 

prawidłowy rozwój 

dziecka oraz jego 

bezpieczeństwo. 

Konsekwencje 

nieodpowiedzialnych 

zachowań i postaw 

ze strony rodzica 

(fałszywe autorytety, 

brak wzorców) oraz 

dziecka (konflikt z 

prawem, eliminacja 

z życia 

społecznego). 

 

Wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog 

Rodzic za zakres 

odpowiedzialności 

prawnej rodzica 

za dziecko oraz 

odpowiedzialności 

małoletniego                        

i nieletniego 

wobec prawa. 

Rozmowy                    

z rodzicami, 

ankiety 

 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

GIMNAZJUM 

L.P Zadania Tematyka  Osoby 

odpowiedzialne 

Przewidywane 

efekty 

Monitoring                

i ewaluacja 

1. Zdefiniowanie 

pojęcia 

uzależnienia. 

Kształtowanie umiejętności 

rozpoznawania uzależnienia 

u siebie i innych oraz 

rozpoznawania sygnałów 

ostrzegawczych                   

o możliwości popadnięcia                       

w uzależnienie.  

Konsekwencje zażywania 

środków psychoaktywnych. 

 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

 

Uczeń: 

Wie, co działa 

uzależniająco. 

Potrafi określić 

zachowania 

niedozwolone                   

i niebezpieczne. 

Zna 

konsekwencje 

prawne   i 

zdrowotne 

podejmowania 

takich 

zachowań. 

Obserwacja 

ucznia, 

rozmowy                

z uczniami 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

bezpiecznego 

posługiwania się 

nowoczesną 

technologią. 

„Ja w świecie gadżetów” 

Kształtowanie umiejętności 

rozsądnego i adekwatnego 

do wieku korzystania z 

komputera, telefonu, 

Internetu, gier. 

wychowawca Uczeń:  

Wie jak 

korzystać 

bezpiecznie                  

z nowoczesnej 

technologii. 

Nie nadużywa 

Obserwacja 

ucznia, 

rozmowy z 

uczniem i 

rodzicami 



nowoczesnej 

technologii. 

Spędza wolny 

czas w różny 

sposób 

adekwatny do 

wieku. 

Wie, że 

nadmierne 

korzystanie z 

technologii jest 

niekorzystne, 

zna pojęcie 

uzależnienia. 

3. Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania 

prawidłowych 

decyzji w 

środowisku 

rówieśniczym. 

„Czasem warto powiedzieć 

„nie”.” 

Nauka postaw asertywnych. 

Kształtowanie umiejętności 

odróżniania sytuacji  i osób 

negatywnie lub pozytywnie 

wpływających na rozwój 

psychofizyczny ucznia. 

Wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

 Wie jakie 

zachowanie jest 

korzystne dla 

jego zdrowia.  

Rozpoznaje 

sytuacje 

narażające go na 

uzależnienie                     

i prawidłowo na 

nie reaguje. 

Wypowiedzi 

ucznia 

analiza 

sposobów 

spędzania 

wolnego 

czasu 

4. Profilaktyka palenia 

papierosów. 

Przejawy i skutki 

nikotynizmu, w tym 

biernego palenia. 

Wychowawcy, 

pielęgniarka 

szkolna 

Uczeń: 

Potrafi określić 

skutki palenia 

papierosów dla 

organizmu 

człowieka. 

Rozmowy               

z uczniami, 

wywiady                  

z rodzicami 

5. Zapobieganie 

zachowaniom              

o wysokim stopniu 

ryzyka                                        

i niebezpiecznych 

dla zdrowia – 

sięganiu po środki 

psychoaktywne. 

„Nie dla używek” 

Zmiana obiegowych opinii 

dotyczących „bezpiecznego 

stosowania środków 

psychoaktywnych”, 

nadużywania/niewłaściwego 

stosowania leków i napojów 

energetyzujących. 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog, 

specjalista ds. 

uzależnień 

Uczeń: 

Zna skutki 

zdrowotne              

i prawne 

sięgania po 

substancje 

zakazane 

dzieciom. 

Wywiady                 

z rodzicami, 

rozmowy                       

z uczniami, 

ankiety 

6. Zapobieganie 

stosowaniu 

cyberprzemocy 

przez uczniów. 

„Nie dla cyberprzemocy” 

Wyjaśnienie terminu 

cyberprzemocy. Omówienie 

zagrożeń z nią związanych 

oraz roli sprawcy i ofiary.  

Wychowawca, 

pedagog 

Uczeń: 

Wie co to 

cyberprzemoc. 

Nie stosuje jej. 

Wie jak się 

przed nią 

bronić. 

Wie jak 

postępować w 

sytuacji, gdy 

jest jej 

Rozmowy z 

uczniami, 

obserwacja 

uczniów 



świadkiem lub 

ofiarą. 

Rozsądnie 

korzysta z 

technologii. 

7. Budowanie i 

wzmacnianie 

pozytywnych relacji 

koleżeńskich - 

pomoc                      

w zrozumieniu 

zasad i reguł, które 

ułatwiają życie i 

pracę z innymi 

ludźmi, układanie 

prawidłowych 

relacji między nimi. 

„Kodeks ucznia”  

Normy postępowania, 

reguły postępowania            

w klasie i szkole. 

 Omówienie  zasad według 

których należy postępować. 

wychowawca Uczeń:  

Zna normy i 

reguły panujące 

w szkole   i 

klasie            

Uświadamia 

sobie, że 

przestrzeganie 

ich ułatwia 

współżycie                       

w grupie. 

Potrafi 

dostosować się 

do nich. 

 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

  „Moja klasa i ja”. 

Umiejętność współdziałania                         

w grupie. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Rozumie 

potrzebę 

współdziałania                    

z grupą.                       

Potrafi 

współdziałać            

w grupie.                   

Potrafi 

wchodzić               

w rolę 

przywódcy 

grupy a także 

osoby 

kierowanej. 

  

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

8. Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie    w 

sytuacjach trudnych 

(przemocy 

fizycznej, 

seksualnej, 

psychicznej, 

cyberprzemocy). 

Przemoc fizyczna, 

seksualna, psychiczna, 

cyberprzemoc – omówienie. 

Sposoby radzenia sobie w 

sytuacjach przemocy. 

 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że istnieje 

przemoc 

fizyczna, 

psychiczna, 

seksualna, 

cyberprzemoc 

oraz umie ją 

rozpoznać.                 

Wie, że każdy 

rodzaj przemocy 

jest 

nieakceptowany 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



społecznie.              

Wie jak 

reagować              

w sytuacji 

doświadczenia 

przemocy.               

Wie do kogo 

zwrócić się o 

pomoc w takiej 

sytuacji. 

 Zapobieganie 

stosowaniu 

cyberprzemocy 

przez uczniów. 

„Nie dla cyberprzemocy” 

Wyjaśnienie terminu 

cyberprzemocy. Omówienie 

zagrożeń z nią związanych 

oraz roli sprawcy i ofiary.  

Wychowawca, 

pedagog 

Uczeń: 

Wie co to 

cyberprzemoc. 

Nie stosuje jej. 

Wie jak się 

przed nią 

bronić. 

Wie jak 

postępować w 

sytuacji, gdy 

jest jej 

świadkiem lub 

ofiarą. 

Rozsądnie 

korzysta z 

technologii. 

Rozmowy z 

uczniami, 

obserwacja 

uczniów 

9. Nauka i ćwiczenie 

zachowań 

asertywnych. 

 

„Sztuka bycia asertywnym” 

Pojęcie asertywności. 

Określenie sytuacji w 

których powinniśmy być 

asertywni. Określenie jakie 

zachowania są asertywne. 

Trening asertywności. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Zna pojęcie 

asertywności.          

Potrafi określić 

jakie 

zachowania są 

asertywne a 

jakie nie.                              

Stara się być 

asertywnym w 

codziennym 

życiu 

(szczególnie 

odmowa 

stosowania 

używek, 

łamania prawa, 

wagarowania). 

 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

10. Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

„Porozmawiajmy              o 

tym” 

Rozwiązywanie konfliktów 

w sposób akceptowany 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i 

fizyczna jest 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 



konfliktów społecznie. nieakceptowana. 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za 

pomocą 

rozmowy. 

Potrafi poprosić 

nauczyciela                 

o pomoc                       

w sytuacji 

trudnej. 

ucznia 

11. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Pomoc dziecku w 

wyborze 

właściwego 

postępowania – nie 

dla uzależnień. 

„Moje zachowanie wpływa 

na zachowanie mojego 

dziecka.” –wpływ postaw 

rodziców na wybory ich 

dzieci w okresie 

dojrzewania. Zachęcanie 

rodziców do tworzenia 

koalicji profilaktycznej: 

szkoła – dom – środowisko 

lokalne.  

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

Wzrost wiedzy 

rodziców na 

temat zależności 

między 

atmosferą  i 

zasadami 

obowiązującymi                

w domu a 

rozwojem 

dziecka i jego 

przyszłymi 

wyborami. 

Rodzic promuje 

zdrowy styl 

życia, bez 

używek, z 

aktywnością 

fizyczną, 

zdrową dietą. 

Rodzic 

kontroluje czas 

poświęcany 

przez dzieci na 

korzystanie z 

nowoczesnej 

technologii oraz 

ma kontrolę nad 

działaniami 

dzieci w Sieci. 

Rozmowy                   

z rodzicami 

 

 

 

 

 

DZIAŁANIA UKIERUNKOWANE NA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI KLAS  

SZKOŁY PRZTSPOSABIAJĄCEJ DO PRACY 

L.P Zadania Tematyka  Osoby Przewidywane Monitoring                



odpowiedzialne efekty i ewaluacja 

1. Poszerzanie wiedzy 

na temat możliwości 

radzenia sobie               

w sytuacjach 

prowadzących                

w konsekwencji do 

uzależnienia. 

„Jestem za siebie 

odpowiedzialny                      

i podejmuję 

odpowiedzialne 

decyzje”. 

Odpowiedzialność 

za zdrowie swoje                     

i kolegów jako 

jeden   z 

wyznaczników 

dorosłości. 

wychowawca Uczeń potrafi 

wymienić 

konsekwencje 

konkretnych decyzji, 

wie do czego mogą 

doprowadzić. Ma 

wiedzę na temat 

odpowiedzialności 

prawnej osoby 

dorosłej za siebie                   

i innych. 

Obserwacja                   

i rozmowy                    

z uczniami 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

bezpiecznego 

posługiwania się 

nowoczesną 

technologią. 

„Ja w świecie 

gadżetów” 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozsądnego                            

i adekwatnego do 

wieku korzystania               

z komputera, 

telefonu, 

Internetu, gier. 

wychowawca Uczeń:  

Wie jak korzystać 

bezpiecznie                  

z nowoczesnej 

technologii. 

Nie nadużywa 

nowoczesnej 

technologii. 

Spędza wolny czas w 

różny sposób 

adekwatny do wieku. 

Wie, że nadmierne 

korzystanie z 

technologii jest 

niekorzystne, zna 

pojęcie uzależnienia. 

Rozmowy                   

z uczniami              

i rodzicami, 

obserwacja 

uczniów 

2. Utrwalenie wiedzy 

na temat możliwości 

szukania pomocy dla 

siebie i innych w 

sytuacji wystąpienia 

uzależnienia.  

„Nie jestem sam” 

– omówienie 

form pomocy jaką 

można uzyskać w 

przypadku 

uzależnienia, 

stworzenie bazy 

danych osób, 

miejsc, instytucji, 

gdzie taką pomoc 

można otrzymać. 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

Uczeń wie, gdzie 

szukać pomocy w 

razie uzależnienia. 

Rozmowy            

z uczniami 

3. Budowanie i 

wzmacnianie 

pozytywnych relacji 

koleżeńskich - 

pomoc w 

zrozumieniu zasad i 

reguł, które ułatwiają 

życie i pracę                       

z innymi ludźmi, 

„Kodeks ucznia” 

Normy 

postępowania, 

reguły 

postępowania                  

w klasie i szkole. 

Omówienie  

zasad według 

których należy 

wychowawca Uczeń:  

Zna normy i reguły 

panujące w szkole                     

i klasie (w tym zakaz 

wagarowania, 

stosowania agresji 

werbalnej i fizycznej, 

korzystania                        

z używek). 

Uświadamia sobie, że 

przestrzeganie ich 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



układanie 

prawidłowych relacji 

między nimi. 

postępować. ułatwia współżycie                   

w grupie.                       

Potrafi dostosować 

się do nich. 

„Potrafię być 

przyjacielem.” – 

odpowiedź na 

pytanie co to 

znaczy być 

dobrym kolegą, 

próby oceny 

własnego 

postępowania, 

odniesienie się do 

wypracowanych 

norm. 

Rozróżnienie 

między 

przyjaźnią a 

koleżeństwem. 

wychowawca Uczeń: 

Rozumie różnicę 

między kolegą                      

a przyjacielem.                 

Ma potrzebę bycia 

przyjacielem.                

Potrafi nawiązać                       

i utrzymać bliskie 

relacje z wybranymi 

osobami. 

Obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia    

„Jestem częścią 

grupy”. 

Umiejętność 

współdziałania                            

w grupie. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Rozumie potrzebę 

współdziałania z 

grupą.                      

Potrafi współdziałać 

w grupie.                  

Potrafi wchodzić            

w rolę przywódcy 

grupy a także osoby 

kierowanej.  

 

4. Kształtowanie 

umiejętności 

radzenia sobie   w 

sytuacjach trudnych 

(przemocy fizycznej, 

seksualnej, 

psychicznej, 

cyberprzemocy). 

 

Przemoc 

fizyczna, 

seksualna,                       

psychiczna, 

cyberprzemoc – 

omówienie. 

Sposoby radzenia 

sobie    w 

sytuacjach 

przemocy. 

 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że istnieje 

przemoc fizyczna, 

psychiczna,seksualna, 

cyberprzemoc oraz 

umie ją rozpoznać.               

Wie, że każdy rodzaj 

przemocy jest 

nieakceptowany 

społecznie.                       

Wie jak reagować                 

w sytuacji 

doświadczenia 

przemocy.                       

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 



Wie do kogo zwrócić 

się                   o 

pomoc w takiej 

sytuacji. 

5. Zapobieganie 

stosowaniu 

cyberprzemocy przez 

uczniów. 

„Nie dla 

cyberprzemocy” 

Wyjaśnienie 

terminu 

cyberprzemocy. 

Omówienie 

zagrożeń z nią 

związanych oraz 

roli sprawcy i 

ofiary.  

Wychowawca, 

pedagog 

Uczeń: 

Wie co to 

cyberprzemoc. 

Nie stosuje jej. 

Wie jak się przed nią 

bronić. 

Wie jak postępować 

w sytuacji, gdy jest 

jej świadkiem lub 

ofiarą. 

Rozsądnie korzysta z 

technologii. 

Rozmowy z 

uczniami, 

obserwacja 

uczniów 

6. Nauka i ćwiczenie 

zachowań 

asertywnych. 

 

„Sztuka bycia 

asertywnym” 

Pojęcie 

asertywności. 

Określenie 

sytuacji   w 

których 

powinniśmy być 

asertywni. 

Określenie jakie 

zachowania są 

asertywne. 

Trening 

asertywności. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Zna pojęcie 

asertywności.               

Potrafi określić jakie 

zachowania są 

asertywne a jakie nie 

są.                       

Stara się być 

asertywnym                    

w codziennym życiu. 

 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

7. Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

„Porozmawiajmy                  

o tym” 

Rozwiązywanie 

konfliktów w 

sposób 

akceptowany 

społecznie. 

wychowawca, 

psycholog 

Uczeń: 

Wie, że agresja 

słowna i fizyczna jest 

nieakceptowana. 

Stara się 

rozwiązywać 

konflikty za pomocą 

rozmowy.                 

Potrafi poprosić 

nauczyciela o pomoc 

w sytuacji trudnej. 

obserwacja 

ucznia, 

wypowiedzi 

ucznia 

8. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Pomoc dziecku w 

wyborze właściwego 

postępowania – nie 

„Moje 

zachowanie 

wpływa na 

zachowanie 

mojego dziecka.” 

–wpływ postaw 

rodziców na 

Wychowawca, 

pedagog, 

psycholog 

Wzrost wiedzy 

rodziców na temat 

zależności między 

atmosferą  i zasadami 

obowiązującymi                

w domu a rozwojem 

dziecka i jego 

Rozmowy                   

z rodzicami 



dla uzależnień. wybory ich dzieci 

w okresie 

dojrzewania. 

Zachęcanie 

rodziców do 

tworzenia koalicji 

profilaktycznej: 

szkoła – dom – 

środowisko 

lokalne.  

przyszłymi 

wyborami. 

Rodzic promuje 

zdrowy styl życia, 

bez używek, z 

aktywnością 

fizyczną, zdrową 

dietą. 

Rodzic kontroluje 

czas poświęcany 

przez dzieci na 

korzystanie z 

nowoczesnej 

technologii oraz ma 

kontrolę nad 

działaniami dzieci w 

Sieci. 

9. PEDAGOGIZACJA 

RODZICÓW 

 

Ukazanie rodzicom 

możliwości 

wspierania dzieci w 

ich dorosłym życiu 

we współpracy z 

instytucjami 

wspierającymi 

rodzinę. 

„Pozwól mi 

dorosnąć” – 

pokazanie 

możliwości 

wspierania 

młodego 

dorosłego  w 

zaspokajaniu jego 

potrzeb z 

uwzględnieniem 

jego odrębności 

jako osoby 

dorosłej, pomoc                        

w podejmowaniu 

odpowiedzialnych 

decyzji. 

Wychowawca, 

psycholog 

Rodzic rozumie 

zmieniające się 

potrzeby swojego 

dziecka. Szanuje jego 

odrębność, pozwala 

mu usamodzielnić się                 

w dostępnym dla 

niego zakresie. 

Wypowiedzi 

rodziców, 

wywiady                  

w domu 

 

 

 

 

                        Uwagi dotyczace realizacji Planu Profilaktyki : 
 
  1.Plan  profilaktyki realizowany będzie przez wszystkich pracowników placówki.                                                        

Działania skierowane są  jednocześnie do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

 

2. Plan  profilaktyki jest  spójny z  programem profilaktyki oraz programem wychowawczym, a 

treści w nich zawarte są   dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz ich  środowiska 

rodzinnego i lokalnego 

 



 

3..Przyjęliśmy współczesny model oddziaływań profilaktycznych – ukierunkowany na różne 

obszary problemowe (tzw. zachowania ryzykowne ) , angażujący całe środowisko szkolne , 

szczególnie wychowawców klas. 

 

 

4. Kładziemy  duży nacisk na przygotowanie nauczycieli – wychowawców do stosowania 

aktywnych metod pracy z klasą. Widzimy  konieczność nawiązania dobrych kontaktów z rodzicami, 

potrzebie pozyskania rodziców do współpracy , zwiększania ich kompetencji wychowawczych. 

 

5. Plan profilaktyki  zakłada realizację celów i zadań nie tylko w trakcie tradycyjnych godzin 

wychowawczych, ale uwzględnia oddziaływania profilaktyczne wszystkich nauczycieli w czasie 

lekcji przedmiotowych , zajęć pozalekcyjnych , wycieczek i uroczystości szkolnych. 

 
6. Zgodnie z zasadami wielokierunkowej profilaktyki , główną uwagę kierujemy na prowadzenie 

działalności informacyjno – edukacyjnej ze szczególnym naciskiem na kształtowanie właściwych 

postaw wśród dzieci , młodzieży i rodziców . 

 

7. Oddziaływaniami w zakresie profilaktyki objęci są wszyscy uczniowie placówki                                          

Działania  profilaktyczne w zakresie zapobiegania zachowaniom problemowym  dotyczą wszystkich 

uczniów , a nie tylko tych uznanych za zagrożonych tym zjawiskiem. Obejmują one zwłaszcza 

działania mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z 

używaniem  substancji psychoaktywnych , oraz uzaleźnień behawioralnych.  

 

8.  Działania profilaktyczne mają charakter systematyczny . 

9. Kładziemy nacisk na Podnoszenie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców . 

10.  Duży nacisk kładziemy na działalność edukacyjną dotyczącą uzależnień , w tym uzależnień 
behawioralnych. 

 

 

 
W roku szkolnym 2016/2017 w ramach oddziaływań profilaktycznych w ZSS NR 17                            
w Gdyni , realizowane sa nstp. programy I projekty : 
 
1.Ogólnopolski konkurs dla szkół  -  BEZPIECZNA SZKOŁA - BEZPIECZNY UCZEŃ + . 
2. Program -  SZKOŁA PROMUJĄCA ZDROWIE. 
3. Program TRZYMAJ FORMĘ. 
4. Program OWOCE I WARZYWA. 
5. Ogólnopolski Program CHRONIMY DZIECI. 



6. Projekt : Małe skrzydła .Wysokie loty ( szkoła podstawowa ) 
                     Rozwiń skrzydła ( gimnazjum ) 
 
 
 
 
                         

               KODEKS UCZNIA NASZEJ SZKOŁY 

 

1. O NIKIM NIE MÓWIĘ  ŹLE. 

2. UŻYWAM SŁÓW : PROSZĘ , DZIĘKUJĘ ,PRZEPRASZAM. 

3. UNIKAM KONFLIKTÓW. 

4. PRZYZNAM SIĘ , JEŚLI POPEŁNIĘ BŁĄD LUB ŹLE 

POSTĄPIĘ. 

5. PRZEPRASZAM TYCH , KTÓRYM SPRAWIŁEM 

PRZYKROŚĆ. 

6. NIE UŻYWAM WULGARNYCH SŁÓW. 

7.DO KOLEŻANEK I KOLEGÓW MÓWIĘ ZAWSZE PO 

IMIENIU. 

8. MÓWIĘ DZIEŃ DOBRY WSZYSTKIM NAUCZYCIELOM                                     

I PRACOWNIKOM SZKOŁY. 

9.DBAM O SWOJE ZDROWIE. 

10. SZANUJĘ INNOŚĆ KOLEGÓW I KOLEŻANEK. 

 
 
 

 

 

                                              
 



 
 
 
 
 
 
 

 
W trosce o najwyższą jakość oddziaływań profilaktycznych , wychowawczych                                                  

i opiekuńczych  w naszej placówce – praca wszystkich nauczycieli opiera się o zbiór 

fundamentalnych zasad dotyczących etyki postępowania zawodowego .    

   

                                                     

 

 KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ 

NAUCZYCIELA 

    W  ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 17 

 

 
1. Nauczyciel respektuje prawa ucznia jako osoby ludzkiej wyrażone w Konwencji Praw Dziecka i 

innych aktach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polsce i dokłada starań, aby były one znane oraz 

właściwie chronione i realizowane w jego miejscu pracy.  

W szczególności nauczyciel respektuje i chroni prawa ucznia i jego rodziców lub opiekunów do 

kierowania się własnym systemem wartości, dokonywania własnych wyborów, oraz prawo do 

intymności. 

 

2.  

Nauczyciel w swoim postępowaniu wobec ucznia i jego rodziców (opiekunów) kieruje się  

zasadą niezbywalności ich praw, co oznacza, że nikomu nie wolno ich zawiesić,unieważnić lub 

uzależniać ich stosowania od postaw i zachowań ucznia lub jakichkolwiek innych okoliczności. 

 

3.                                                                                                                                                       

Nauczyciel dba o utrzymanie możliwie najwyższego poziomu swej pracy, bez względu na  

jakiekolwiek indywidualne cechy uczniów i ich rodziców czy też na jego osobisty do nich  

stosunek. Nauczyciel jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby cechy różnicujące odbiorców jego 

działań, takie jak rasa, narodowość, światopogląd i system wartości, pozycja społeczna, sytuacja 

materialna, poglądy polityczne, a także stosunek do szkoły                     i edukacji oraz charakter 

problemów wychowawczych –w żaden sposób nie pociągały za sobą dyskryminacji tych osób w 

środowisku szkoły i w dostępie do dóbr edukacyjnych.  

 

4. 

W pracy z uczniem małoletnim nauczyciel kieruje się przede wszystkim zasadą jego dobra.  

Współpracując z instytucjami lub osobami dorosłymi decydującymi o małoletnim uczniu,  

nauczyciel nie powinien podejmować działań wbrew tej zasadzie. W przypadku  

naruszenia przez instytucję lub osoby dorosłe praw lub dóbr małoletniego  

nauczyciel powinien odstąpić od współpracy z tymi instytucjami i osobami i bronić praw                                       

i dóbr małoletniego. 

 

5. 



Nauczyciel dokłada starań, aby jak najlepiej poznać problemy, możliwości i inne  

uwarunkowania ucznia, i aby najtrafniej jak to możliwe dostosowywać cele i metody swoich 

działań do jego indywidualnych potrzeb i możliwości.  

Nauczyciel nie może dopuszczać do dyskryminowania ucznia w jego dostępie do dóbr 

edukacyjnych z powodu jego indywidualnych uwarunkowań.  

 

 

 

 

 

6. 

Nauczyciel powinien zrozumiale przekazywać uczniowi i jego rodzicom lub opiekunom  

wiedzę o tym, jak rozpoznaje jego sytuację i problemy oraz informować 

o celach swoich działań wychowawczych i dydaktycznych, stosowanych metodach, wynikach i 

ocenach uzyskiwanych przez ucznia oraz sposobach ich udostępnienia. Nauczyciel stara się uzyskać 

zrozumienie odbiorców dla przekazywanych informacji i akceptację dla planowanych działań. 

 

7. 

Nauczyciel nie może wykorzystywać swojej pozycji dla osiągania kosztem ucznia i jego  

rodziców lub opiekunów korzyści osobistych. W trosce o godność zawodu nauczyciel  

jest szczególnie odpowiedzialny za to, aby rozpoznawać i eliminować wszelkie sytuacje, które 

mogą być przez ucznia lub inne osoby interpretowane jako korupcyjne. 

 

8. Dla utrzymania właściwego poziomu swojej pracy wychowawczej i dydaktycznej nauczyciel 

staje niekiedy przed koniecznością poznawania osobistych, poufnych informacji dotyczących jego 

odbiorców. Nauczyciel jest świadom szczególnej odpowiedzialności wynikających z posiadania 

tego rodzaju wiedzy i dąży do jej uzyskania jedynie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla 

wykonywania jego czynności zawodowych. 

 

9.                                                                                                                                                         

Nauczyciela obowiązuje przestrzeganie tajemnicy zawodowej obejmującej informacje o  

osobistych sprawach jego odbiorców. Ujawnienie wiadomości objętych tajemnicą zawodową jest 

dopuszczalne jedynie wówczas, gdy:  

a) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do poważnego zagrożenia  

czyjegoś bezpieczeństwa lub innych dóbr osobistych; 

b) zachowanie tajemnicy może prowadzić w przyszłości do naruszenia prawa; 

c) ujawnienie poufnych informacji innemu nauczycielowi lub zespołowi nauczycielskiemu 

jest niezbędne dla zapewniania odpowiedniej skuteczności oddziaływań dydaktyczno 

-wychowawczych 

d) ujawnienie poufnych informacji innemu specjaliście spoza zawodu nauczycielskiego umożliwi 

świadczenie uczniowi niezbędnej mu profesjonalnej pomocy. 

 

10.                                                                                                                                                                

Nauczyciel jest odpowiedzialny za kształtowanie konstruktywnych, umożliwiających  

systematyczną współpracę relacji z rodzicami ucznia, respektuje ich prawa rodzicielskie określone 

w Konstytucji RP i innych aktach prawnych oraz ich prawo do informacji                                 i 

konsultacji. 

 

11.                                                                                                                                                                     

W trosce o prestiż i profesjonalny poziom środowiska nauczycielskiego nauczyciel dokłada  

starań o przejrzystość działań i procedur środowiska nauczycielskiego i zespołu  

nauczycielskiego w swoim miejscu pracy wobec otoczenia społecznego.  



 

12.                                                                                                                                                                                                                                                

Nauczyciel rozumie znaczenie pracy zespołowej dla skuteczności i spójności oddziaływań  

wychowawczo-dydaktycznych, bierze na siebie odpowiedzialność za właściwą organizację i 

poziom tej pracy, przestrzega norm i standardów zespołu, w którym pracuje. 

 

 

 

 

13. 

W relacjach ze współpracownikami nauczyciel kieruje się zasadą, że ocenianie i konstruktywna 

krytyka pracy i postępowania każdego nauczycielajest ważnym narzędziem  

podwyższenia profesjonalnego poziomu  

całego środowiska. W swoich ocenach jest jednak zobowiązany powstrzymywać się od 

deprecjonowania kogokolwiek jako osoby i od używanie  

profesjonalnych ocen do 

rozgrywek osobistych. Dbając o godność zawodu, nauczyciel powstrzymuje się od tego typu 

wypowiedzi w obecności osób postronnych. 

 

14. 

Nauczyciel, który naruszył zasady etyki zawodowej powinien podjąć niezwłocznie działania mające 

na celu usunięcie skutków swojego postępowania i naprawienie powstałych szkód. 

15. 

 Nauczyciel powinien wymagać od innych nauczycieli nienagannego zachowania                                       

i kierowania się zasadami etyki zawodowej. 

 

16. 

Nauczyciel ma obowiązek reagować na znane sobie fakty odstępstwa od zasad etyki  

zawodowej ze strony innych nauczycieli. 

W takich sytuacjach nauczyciel powinien dołożyć wszelkich starań, aby przekonać 

współpracownika do zmiany postępowania poprzez interwencję osobistą, odwoływanie się do 

pomocy innych nauczycieli, zespołu nauczycielskiego lub, gdy to nie przyniesie efektu, do 

działających na jego terenie organizacji zawodowych nauczycieli.  

 

17.  

Nauczyciel nie może akceptować warunków pracy, które ograniczają lub uniemożliwiają  

stosowanie zasad etyki zawodowej i ma obowiązek reagować, jeśli warunki pracy ograniczają lub 

uniemożliwiają stosowanie zasad etyki zawodowej przez niego lub  

jego współpracowników. 

 

18.                                                                                                                                                   

Nauczyciel powinien odstępować od działań zawodowych, jeżeli jego osobista sytuacja  

psychiczna lub fizyczna lub inne okoliczności mogą istotnie obniżyć jakość wykonywanej pracy. 
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LITERATURA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA                                                                  
DLA  RODZICÓW I NAUCZYCIELI : 

 

1., Suzan Forward :                                                                                                                                                
Toksyczni rodzice 

2.Franczyk Anna , Krajewska Katarz  :                                                                                                                                     
Skarbiec nauczyciela-terapeuty (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej)                                    
– czyli od programu do realizacji – propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z 
dziećmi w wieku przedszkolnym o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

 3. Domagała, Joanna :                                                                                                                                                                                  
Żyć w zgodzie : zabawy zapobiegające agresji, wzmacniające psychikę dziecka  

 4.Holler, Ingrid :                                                                                                                                                                   
Porozumienie bez przemocy : ćwiczenia : materiały do pracy indywidualnej i grupowej oraz dla 
osób prowadzących szkolenia.   

5. Bzowska Lucyna:                                                                                                                                                                        
Z bajką i zabawą w świecie sześciolatka. 

 6. Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska :                                                                         
Warsztat opiekuna-wychowawcy młodszych dzieci. . Scenariusze zajęć z zastosowaniem opowieści 
wychowawczej. 

 7.Łuczeczko Paweł.                                                                                                                                            
Przemoc i agresja w szkole : od rozpoznania przyczyn do sposobów przeciwdziałania. 

 8. Kamińska-Buśko Bożenna :                                                                                                                           
Profilaktyka w szkole : poradnik dla nauczycieli.  

 9. Góralczyk Ewa:                                                                                                                                                           
Umowa z klasą. 

10. Grupa bawi się i pracuje - zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych Część 1. 

11. Grupa bawi się i pracuje. Zbiór grupowych gier i ćwiczeń psychologicznych. Część 2. 

12. Batroszewska Barbara , Barbara Sadowska, Grażyna Kasperek, Magdalena Machowska:                                                                                                                                                                
Alfabet świetlicowy. Scenariusze zajęć świetlicowych. 

13. Luke Jackson :                                                                                                                                                             
Świry, dziwadła i Zespół Aspergera - przewodnik użytkownika dojrzewania. 

14. Kamysz – Figa Dorota :                                                                                                                                                    
Bajki naszego dzieciństwa: program zajęć świetlicowych. 



 15. McGinnis Alan Loy:                                                                                                                                                   
Sztuka pewności siebie. 

16. Meyer-Glitza Erika : Kiedy Pani złość przychodzi z wizytą. 

 

17..Hauk Diemut :                                                                                                                                                                         
Łagodzenie konfliktów w szkole i w pracy z młodzieżą. 

18.Magdalena Kamińska :                                                                                                                                    
Zrozumieć dziecko z ADHD i pomóc mu. 

19.  Bobula Sylwia :                                                                                                                                         
Okiełznać chaos ADHD w szkole. Poradnik dla nauczycieli i rodziców. 

20. Dyrda Barbara :                                                                                                                                                                           
Rozwijanie twórczości i inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży. 

21.   Fox C., Hawton K. :                                                                                                                                                                      
Jak- dlaczego- kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem. 

22. Thomas Harris  :                                                                                                                                                                       
Ja jestem OK – ty jesteś OK. 

23 Covan David:                                                                                                                                                                
Jak nauczyć rozwiązywania konfliktów. 
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