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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 25 W RZESZOWIE 

 

 

 

 

 

Rozdział 1 

Postanowienia wstępne 

§ 1. 

Ilekroć w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym jest mowa bez bliższego określenia 

o: 

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową Nr 25 w Rzeszowie; 

2) Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 25 

w Rzeszowie; 

3) nauczycielu – należy przez to rozumieć każdego pracownika pedagogicznego Szkoły; 

4) rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby 

(podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem będącym uczniem Szkoły; 

5) Radzie Rodziców – należy przez to rozumieć Radę Rodziców Szkoły; 

6) uczniach − należy przez to rozumieć każdego ucznia Szkoły; 

7) Programie − należy przez to rozumieć Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły; 

8) Statucie − należy przez to rozumieć Statut Szkoły. 

 

§ 2. 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają  

wszechstronny i harmonijny rozwój uczniów, a młody człowiek akceptuje siebie i jest 

otwarty na drugiego człowieka. 

 

§ 3. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów i potrzeb środowiska szkolnego oraz ma charakter otwarty i będzie mógł być 

poddawany modyfikacjom zgodnie z bieżącymi potrzebami. 
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§ 4. 

1. Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane i uzupełniane 

przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

2. Wychowanie jest procesem który odbywa się w sposób ciągły podczas życia 

człowieka. 

 

§ 5. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie 

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 

 

Rozdział 2 

Misja szkoły 

§ 6. 

1. Nasza Szkoła jest społecznością nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 

uczniów i rodziców, których jednoczy działanie dla dobra wspólnego. 

2. W atmosferze mądrości i dobroci kształtujemy charaktery i umysły dzieci 

do aktywnego i twórczego życia w społeczeństwie. 

3. Dążymy tym samym do wychowania dziecka przygotowanego do aktywnego 

i odpowiedzialnego życia, świadomego dokonywania wyborów. 

4. W działaniach wychowawczych staramy się rozwijać wrażliwość na takie wartości jak: 

miłość, godność, wolność, uczciwość, odpowiedzialność, sprawiedliwość, demokracja, 

tolerancja, dzięki którym nasi uczniowie staną się dobrymi ludźmi, światłymi 

obywatelami Polski i Świata oraz kochającymi Ojczyznę Polakami. 

 

 

Rozdział 3 

Istotne kwestie dotyczące działań wychowawczo-profilaktycznych 

w Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie 

§ 7. 

1. Szkoła realizując Program wspiera i kontynuuje działania wychowawcze rodziny. 

2. Wszyscy pracownicy szkoły uczestniczą w procesie wychowania.  

3. Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły kierują się dobrem ucznia – swoją postawą 

moralną i etyczną, wiedzą i przykładem służą uczniowi. 

4. W Szkole panuje atmosfera wzajemnego szacunku, akceptacji i zaufania, połączona 

z konsekwencją wymagań i zbieżnością oddziaływań wychowawczych. 

5. Wszyscy nauczyciele w ramach treści programowych swojego przedmiotu realizują 

działania wychowawczo-profilaktyczne oraz elementy Programu. 



 3 

6. Obowiązkiem każdego członka wspólnoty szkolnej, jest reagowanie na dostrzeżone 

dobro i zło stosownie do norm obowiązujących w Szkole. 

 

 

Rozdział 4 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne dla poszczególnych organów statutowych 

§ 8. 

Projektowanie oraz działanie na rzecz osiągnięcia celów wychowawczych Szkoły jest 

wspólnym zadaniem organów statutowych szkoły tj. Rady Pedagogicznej, Samorządu 

Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. 

 

§ 9. 

1. Rada Pedagogiczna, wspomagająca rodziców w ich naturalnych prawach 

do wychowania, ma obowiązek w swoich działaniach wychowawczych, opiekuńczych 

i profilaktycznych kierować się dobrem uczniów i troską o ich rozwój fizyczny, 

psychiczny, społeczny i duchowy. 

2. Rada Pedagogicznajest stymulatorem pożądanych i ciągłych działań określonych 

w Programie oraz wynikającym z obowiązków, jakie na każdego nauczyciela nakłada 

Ustawa o systemie oświaty oraz Ustawa Prawo Oświatowe. 

3. Do zadań Rady Pedagogicznej w zakresie wychowania i profilaktyki należy: 

1) tworzenie oraz uchwalanie Programu i podejmowanie działań zgodnie 

z zapisanymi w nim celami i zadaniami; 

2) tworzenie Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania; 

3) dostarczanie rodzicom pełnych informacji na temat rozwoju fizycznego, 

psychicznego, społecznego i duchowego oraz zachowania się uczniów, a także 

sposobach wprowadzania korekt wychowawczych o charakterze profilaktycznym; 

4) stwarzanie możliwości kontaktowania się rodziców z przedstawicielami poradni 

psychologiczno-pedagogicznej oraz ekspertami z dziedziny medycyny, 

psychologii, uzależnień, państwowymi wojewódzkimi i państwowymi 

powiatowymi inspektorami sanitarnymi, policją itp.; 

5) podejmowanie działań służących dobru całej społeczności uczniowskiej 

i poszczególnych uczniów. 

 

§ 10. 

1. Samorząd Uczniowski jako organ przedstawicielski wszystkich uczniów uczestniczy 

w realizacji Programu. 

2. Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy: 

1) podejmowanie działań w ramach swych kompetencji określonych w Statucie 

dotyczących realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych Szkoły; 

2) pomoc w realizacji działań wychowawczo-profilaktycznych na terenie Szkoły; 
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3) podejmowanie działań mających na celu realizowanie postanowień Statutu 

w zakresie praw i obowiązków ucznia; 

4) organizowanie/współorganizowanie uroczystości i imprez szkolnych; 

5) inspirowanie i podejmowanie działań wychowawczych (np. pomocy charytatywnej, 

organizowanie grup wsparcia dla uczniów potrzebujących pomocy i in.); 

6) współpraca z samorządami uczniowskimi innych szkół. 

 

§ 11. 

1. Rada Rodziców jest samorządowym przedstawicielem rodziców współdziałającym 

z Dyrektorem, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organizacjami 

nadzorującymi szkoły oraz innymi organizacjami i instytucjami w realizacji zadań 

Szkoły. 

2. Do zadań wychowawczych i profilaktycznych Rady Rodziców należy: 

1) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież przez rodzinę i Szkołę w procesie 

nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki zgodnie z ich potrzebami 

rozwojowymi i zdrowotnymi; 

2) doskonalenie organizacji wychowania, opieki i profilaktyki w Szkole, rodzinie 

i środowisku; 

3) zaznajamianie rodziców z Programem oraz wynikającymi z nich zadaniami 

dla Szkoły i rodziny; 

4) upowszechnianie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-

wychowawczych rodziny; 

5) pedagogizacja rodziców w zakresie istoty profilaktyki, obszarów ryzyka 

w środowisku dzieci i młodzieży oraz celowości działań profilaktycznych 

na terenie Szkoły i w rodzinie; 

6) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji Programu oraz udzielania 

w tym zakresie pomocy Szkole. 

 

 

Rozdział 5 

Zadania wychowawcze i profilaktyczne dla poszczególnych osób i stanowisk 

§ 12. 

Realizując Program Dyrektor podejmuje następujące działania: 

1) dostrzeganie przyczyn i sygnałów ostrzegawczych problemów wychowawczych 

oraz zachowań ryzykownych młodzieży; 

2) pozyskiwanie Rady Rodziców do realizacji Programu; 

3) dążenie do integracji grona pedagogicznego, Rady Rodziców, Samorządu 

Uczniowskiego oraz specjalistów w ramach współpracy w procesie wychowania 

i profilaktyki; 

4) znajomość osób i instytucji pracujących na rzecz dzieci i rodziny; 
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5) planowanie szkoleniowych posiedzeń Rady Pedagogicznej z zakresu wychowania 

i profilaktyki; 

6) analiza możliwości Szkoły w dziedzinie realizacji Programu; 

7) ustalanie zasad postępowania w przypadku występowania problemów uzależnienia 

i nieprzestrzegania Statutu (współpraca z gronem pedagogicznym, pedagogiem, 

specjalistami spoza Szkoły); 

8) kontrola realizacji Programu w Szkole i dbanie o właściwy podział obowiązków 

w jego ramach; 

9) znajomość przepisów prawa dotyczących działalności wychowawczej i profilaktycznej 

Szkoły; 

10) podejmowanie ostatecznej decyzji wobec uczniów, którzy sprawiają trudności 

wychowawcze, przejawiają zachowania ryzykowne oraznieprzestrzegają Statutu 

Szkoły; 

11) dążenie do przestrzegania przez młodzież szkolną całkowitego zakazu posiadania 

alkoholu i innych środków psychoaktywnych w Szkole i wokół niej oraz ich używania; 

12) promowanie nauczycieli doskonalących się w zakresie wychowania i profilaktyki; 

13) sprzyjanie pozytywnym relacjom nauczyciel-uczeń, między uczniami oraz nauczyciel-

rodzic; 

14) wspieranie finansowo działań wychowawczych i profilaktycznych na miarę 

możliwości Szkoły. 

 

§ 13. 

1. Realizując cele i zadania wychowawcze, nauczyciele w swoich działaniach mają 

obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich rozwój intelektualny, zdrowie, 

postawę moralną i obywatelską, poszanowaniem ich godności osobistej. 

2. Szczególna rola w procesie wychowania przypada wychowawcy oddziału, którego 

zadania i obowiązki obejmują: 

1) poznawanie uczniów – ich mocnych, słabych stron, potencjałów oraz problemów, 

w tym związanych ze środowiskiem, poprzez obserwację, analizę dokumentów, 

rozmowy z uczniami, ich rodzicami oraz nauczycielami i pedagogiem szkolnym 

w celu zaplanowania odpowiednich działań wychowawczo-profilaktycznych; 

2) monitorowanie postępów w nauce i frekwencji uczniów (współpraca z członkami 

Rady Pedagogicznej, systematyczna współpraca z rodzicami); 

3) koordynowanie i organizowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  

w swoim oddziale; 

4) rozwijanie w wychowankach ich potencjału oraz możliwości rozwojowych; 

kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości; 

5) motywowanie do doskonalenia siebie, rozwijania w uczniach poczucia własnej 

wartości; 

6) integrowanie danego oddziału; 

7) rozwijanie samorządności uczniów z zachowaniem demokratycznych procedur; 
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8) prowadzenie godzin wychowawczych zgodnych z zaplanowaną tematyką 

i uwzględnieniem treści zawartych w Programie; 

9) współdziałanie z pedagogiem oraz nauczycielami uczącymi w oddziale w zakresie 

realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych; 

10) współdziałanie z rodzicami poprzez organizację spotkań zbiorowych 

i indywidualnych, korespondencję, wizyty domowe w szczególnie uzasadnionych 

wypadkach oraz angażowanie rodziców w życie oddziału; 

11) branie udziału w szkoleniach Rady Pedagogicznej; 

12) udział w pracy Zespołu Wychowawczego;  

13) prowadzenie na bieżąco dokumentacji  dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen. 

 

§ 14. 

Działania wychowawcze i profilaktyczne nauczyciela powinny charakteryzować: 

1) kompetencja merytoryczna; 

2) okazywanie zainteresowania i zrozumienia osobistych spraw ucznia bez naruszania 

sfery jego intymności; 

3) pozyskiwanie zaufania do własnej osoby i obdarzania zaufaniem wychowanków; 

4) wyrozumiałość i przyjazny stosunek do uczniów; 

5) takt pedagogiczny (cierpliwość, opanowanie, zdolność przewidywania następstw 

swego oddziaływania); 

6) postępowanie zgodne z zasadą sprawiedliwości w stosunku do uczniów, zwłaszcza 

przy ocenie ich zachowania; 

7) dawanie uczniom dobrego przykładu własnym postępowaniem; 

8) inspirowanie do podejmowania samodzielnych twórczych działań; 

9) motywowanie uczniów do samopoznania i udziału we własnym rozwoju; 

10) wykonywanie zaleceń zawartych w opiniach wydawanych przez poradnię 

psychologiczno-pedagogiczną i inne specjalistyczne placówki; 

11) wprowadzanie do swoich przedmiotów elementów Programu; 

12) współpraca z wychowawcami, pedagogiem szkolnym w działaniach wychowawczych 

i profilaktycznych w ramach lekcji i zajęć szkolnych; 

13) współpraca z wychowawcami i pedagogiem szkolnym w sytuacji wystąpienia 

problemów wychowawczych w celu diagnozy i zmiany nieodpowiednich zachowań 

uczniów, zgodnie z procedurami; 

14) udzielanie uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

15) tworzenie pozytywnej atmosfery w celu przezwyciężania trudności i działań 

zmierzających w kierunku korzystnego rozwoju; 

16) rozwiązywanie na drodze dialogu konfliktów, problemów i spraw spornych; 

17) propagowanie postaw pozytywnego reagowania w sytuacjach trudnych 

oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów; 
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18) poszerzanie wiedzy i umiejętności z zakresu wychowania, profilaktyki, promocji 

zdrowia i zdrowego trybu życia; 

19) doskonalenie kompetencji w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków i substancji – środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

20) doskonalenie kompetencji dotyczących wiedzy o normach rozwojowych, zaburzeniach 

zdrowia psychicznego wieku rozwojowego; 

21) doskonalenie umiejętności w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami 

oraz ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów; 

22) prowadzenie pedagogizacji rodziców. 

 

§ 15. 

Realizując Program rodzice podejmują następujące działania: 

1) uczestnictwo we wszystkich spotkaniach organizowanych przez Szkołę; 

2) reagowanie na każde wezwanie do Szkoły; 

3) znajomość Programu; 

4) zdobywanie wiedzy na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów 

przeciwdziałania im; 

5) poszerzanie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne 

i postępowania w tego typu przypadkach; 

6) dostarczanie wzorów konstruktywnego stylu życia dzieciom; 

7) uczestnictwo w pedagogizacji i programach z zakresu wychowania i profilaktyki 

skierowanych do rodziców; 

8) włączanie się w życie Szkoły i oddziału poprzez: 

a) udział w realizacji zajęć z wychowawcą, 

b) udział w imprezach kulturalnych i wycieczkach klasowych, 

c) pomoc wychowawcy w prowadzeniu oddziału; 

9) zdobywanie rzetelnej wiedzy na temat zachowań ryzykownych 

i rozpoznawanie sygnałów ostrzegawczych w tym zakresie; 

10) dbanie o dobry kontakt z dzieckiem. 

 

§ 16. 

Realizując Program pedagog szkolny podejmuje następujące działania: 

1) rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów i analiza podłoża szkolnych 

niepowodzeń uczniów; 
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2) rozpoznawanie potrzeb ekonomicznych uczniów i udzielanie informacji o możliwych 

stypendiach/zasiłkach; 

3) określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

4) prowadzenie indywidualnych rozmów z wychowawcami, uczniami i rodzicami; 

5) współpraca z rodzicami w celu włączania ichwrozwiązywanie problemów 

wychowawczych; 

6) systematyczne doskonalenie się w zakresie wychowania i profilaktyki oraz pomocy 

uczniom; 

7) podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych wynikających z Programu 

w odniesieniu do uczniów przy udziale rodziców i nauczycieli; 

8) wspieranie działań opiekuńczych i wychowawczych podejmowanych przez nauczycieli 

i wychowawców; 

9) współpraca z instytucjami wspierającymi realizację działań profilaktycznych, działań 

na rzecz dzieci i ich rodzin; 

10) informowanie Rady Pedagogicznej o podejmowanych w Szkole działaniach 

profilaktycznych i wychowawczych; 

11) prowadzenie pedagogizacji rodziców; 

12) udzielanie rodzicom informacji o możliwości skorzystania z pomocy różnych instytucji 

w wypadku trudności i uzależnień. 

 

 

Rozdział 6 

Działalność wychowawcza i profilaktyczna Szkoły 

§ 17. 

1. Działalność wychowawcza Szkoły polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, 

aksjologicznej. 

2. Wychowawcza działalność Szkoły polega także na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia iwychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy 

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia 

i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych 

ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie 

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 

§ 18. 

Działalność wychowawcza obejmuje między innymi: 

1) współpracę z rodzicami uczniów w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze Szkołą oraz społecznością 

lokalną; 

4) kształtowanie przyjaznego klimatu w Szkole; 

5) budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, 

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków; 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców 

oraz rodziców. 

 

§ 19. 

1. Działalność profilaktyczna zawarta w Programie obejmuje realizację zagadnień i zadań 

z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej: 

1) profilaktyka uniwersalna – wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków 

w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, 

których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu 

ryzyka używania przez nich środków i substancji uzależniających, 

2) profilaktyka selektywna – wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu 

na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne 

są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych; 

3) profilaktyka wskazująca – wspieranie uczniów i wychowanków, u których 

rozpoznano wczesne objawy używania środków i substancji uzależniających, 

lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

2. W oparciu o diagnozę nauczyciel lub wychowawca w uzgodnieniu z Dyrektorem 

wybiera formy, w których realizuje działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną uwzględniając wykorzystanie aktywnych metod pracy. 

3. Działania w zakresie wychowania i profilaktyki powinny być prowadzone regularnie 

i spójnie z działaniami wynikającymi ze szkolnego zestawu programów nauczania. 
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4. Uczestnikami programu są wszyscy członkowie społeczności szkolnej, czyli: 

uczniowie, nauczyciele, specjaliści, rodzice oraz pracownicy administracji i obsługi. 

 

 

Rozdział 7 

Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej 

§ 20. 

Optymalnym efektem spełnienia celów oraz zadań przyjętych do realizacji funkcji 

wychowawczo-profilaktycznych szkoły podstawowej powinien być uczeń, który 

w poszczególnych sferach rozwoju osiągnął, co następuje: 

1) sfera fizyczna: 

a) znajomość i realizacja wartości:  

 absolwent kieruje się wartością życia i zdrowia, uznając je za naczelne, 

b) postawa:  

 zna środowisko społeczne w którym funkcjonuje, zarówno w Szkole jak i poza 

nią, stosuje normy i zasady w nim obowiązujące, zna i szanuje oraz dba 

o środowisko przyrodnicze, 

 potrafi promować zdrowy styl życia, jest świadomy przyczyn i skutków 

używania różnych środków i substancji psychoaktywnych oraz zna sposoby 

przeciwstawiania się ich używaniu, wystrzega się zagrożeń, 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 dba o higienę osobistą, odpowiednią ilość snu i wysiłku, ubiera się stosownie 

do okazji, 

 prawidłowo się odżywia, 

c) cechy osobowości: 

 absolwent jest kulturalny, zadbany, schludny, 

 absolwent jest stanowczy i wytrwały, 

d) umiejętności: 

 absolwent jest samodzielny, 

 absolwent potrafi przekazywać innym wiedzę na temat istoty dbałości o siebie 

– swoje własne zdrowie i życie – oraz zdrowie i życie drugiego człowieka, 

 absolwent potrafi odmawiać innym; 

2) sfera psychiczna (emocjonalno-intelektualna): 

a) znajomość i realizacja wartości: 

 absolwent ma poczucie własnej wartości, 

 jest odpowiedzialny, ciekawy świata i ludzi, poszukujący wiedzy, kreatywny, 
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b) postawa: 

 absolwent jest gotowy do świadomego funkcjonowania w społeczeństwie, 

c) cechy osobowości: 

 absolwent rozpoznaje swoje emocje i potrafi nad nimi panować, 

 jest prawdomówny, potrafi przyznać się do błędu i dążyć do poprawy, 

 jest kreatywny,  

d) umiejętności: 

 chętnie pomaga ludziom starszym, z niepełnosprawnością, znajdującym 

się w trudnych sytuacjach, ma szacunek do innych, rozumie potrzebę niesienia 

pomocy innym, 

 jest świadomy swoich praw i obowiązków przy jednoczesnym respektowaniu 

praw innych osób, 

 jest odpowiedzialny, samodzielnie potrafi podejmować różne działania, 

przewiduje konsekwencje podejmowanych przez siebie decyzji, 

 potrafi pracować oraz uczyć się w najlepszy zgodnie ze swoimi możliwościami 

sposób, 

 ma wiedzę oraz umiejętności potrzebne do  kontynuowania nauki na dalszym 

etapie edukacji, 

 potrafi korzystać w adekwatny sposób z różnych źródeł informacji – zwłaszcza 

książek i technologii informacyjno-komunikacyjnych – umożliwiających 

mu gromadzenie i przetwarzanie niezbędnych danych zgodnie z założonymi 

celami, 

 zna co najmniej jeden język obcy i potrafi wykorzystać go w bezpośrednich 

kontaktach z obcokrajowcami, 

 poczuwa się do odpowiedzialności za kształt i czystość otaczającego 

go środowiska naturalnego; 

3) sfera społeczna: 

a) znajomość i realizacja wartości: 

 absolwent jest tolerancyjny, 

 szanuje siebie i drugiego człowieka, 

 pragnie sprawiedliwości, 

 akceptuje innych, 

b) postawa: 

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i środowiska lokalnego, 

 akceptuje i przystosowuje się do przyjętych zasad i norm, ponosi konsekwencje 

swojego postępowania, 

c) cechy osobowości: 

 absolwent jest asertywny i wyrozumiały, 
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 tolerancyjny i akceptujący, 

d) umiejętności: 

 absolwent posiada umiejętności prospołeczne: wie, na czym polega postawa 

uległa, agresywna, asertywna, 

 jest otwarty, potrafi komunikować się z innymi oraz słuchać, współpracować 

z innymi i szanować ich poglądy, potrafi rozwiązywać konflikty w prawidłowy 

sposób, 

 jest tolerancyjny wobec innych – szanuje inne narodowości, rasy; 

4) sfera duchowa: 

a) znajomość i realizacja wartości: 

 absolwent ma poczucie sensu życia i istnienia człowieka, 

 wie, czym jest wolność „od” i wolność „do”, 

b) postawy: 

 z szacunkiem odnosi się do swego państwa i małej ojczyzny, potrafi dbać 

o ich dobro oraz rozwój, 

 szanuje polskie i regionalne dziedzictwo kulturowe i jest świadom możliwości 

jego wykorzystania dla kształtowania pozytywnych i korzystnych dla wielu 

stron relacji z jednoczącą się Europą, 

c) cechy osobowości: 

 absolwent jest otwarty na drugiego człowieka, na dialog, 

 absolwent jest zaangażowany, aktywny, 

d) umiejętności: 

 absolwent potrafi kierować się w życiu ideałami demokracji oraz wolności, 

 zna i szanuje wartość życia ludzkiego, 

 posiada własne pasje i zainteresowania, angażuje się w dodatkowe działania, 

bierze udział i organizuje różne akcje, apele, bierze udział w działaniach 

z zakresu wolontariatu, 

 szanuje i stosuje się do tradycji szkoły, kraju, rodziny, zna i szanuje historię 

kraju, symbole szkolne i narodowe. 
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Rozdział 8 

Diagnoza 

§ 21. 

W Szkole Podstawowej nr 25 w Rzeszowie od wielu lat podejmowane są rozmaite 

działania wychowawcze i profilaktyczne służące poprawie funkcjonowania dzieci 

w różnych obszarach, rozwojowi kompetencji i umiejętności, integracji ze środowiskiem, 

współpracy z rodzicami i instytucjami. 

 

§ 22. 

1. Uczniowie biorą udział w zajęciach i spotkaniach na terenie Szkoły, jak i poza nią 

zarówno z wychowawcami, jak również z przedstawicielami różnych instytucji 

w tym między innymi policji, straży pożarnej, pracownikami Centrum Leczenia 

Uzależnień w Rzeszowie, wolontariuszami Akademii Przyszłości oraz pracownikami 

stowarzyszeń. 

2. Podczas spotkań nabywają wiedzę oraz cenne umiejętności dotyczące między innymi 

odpowiedzialności prawnej, skutków niewłaściwego postępowania, bezpieczeństwa 

w różnych sytuacjach, rozwijają wiedzę dotyczącą inteligencji emocjonalnej, 

asertywności, sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, radzenia sobie 

ze stresem i sytuacjami konfliktowymi. 

3. Uczniowie i rodzice są także zapoznawani z możliwymi zagrożeniami związanymi 

z korzystaniem z Internetu, komputera i innych nowoczesnych mediów, 

wraz z poradami odnośnie prawidłowych kierunków postępowania i radzenia sobie 

w trudnych przypadkach. 

4. Klasy najmłodsze biorą udział w zajęciach integracyjnych, dzięki którym możliwy jest 

ich prawidłowy start w Szkole oraz dobra współpraca z rówieśnikami w ciągu 

kolejnych lat spędzanych w środowisku. 

5. Dla uczniów organizowane są także zgodnie z potrzebami zajęcia dotyczące tolerancji 

i szacunku do drugiego człowieka. 

6. Szkoła angażuje się w liczne działania związane między innymi z realizacją projektów, 

w tym rządowych oraz międzynarodowych. 

7. Także nauczyciele biorą udział w rozmaitych formach szkoleń, kursów i konferencji 

podczas których nabywają nowe kompetencje przydatne w codziennej pracy 

wychowawczej i profilaktycznej. 

 

§ 23. 

1. Tworzenie Programu oparto na diagnozie potrzeb i problemów, czynników ryzyka i 

chroniących występujących w społeczności szkolnej oraz analizie potrzeb i problemów 

lokalnego środowiska. 

2. Diagnoza przeprowadzona została na podstawie analizy ankiet,  analizy dokumentacji 

szkolnej, rozmów oraz obserwacji. 
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§ 24. 

1. Szkoła Podstawowa nr 25 w Rzeszowie jest usytuowana na osiedlu Baranówka IV, 

które jest jednym z większych osiedli w Rzeszowie. 

2. Mieszkające tu rodziny borykają się z wieloma problemami, przy czym najczęściej 

dostrzegane problemy to: wzrastającą ilość rodzin niepełnych lub zrekonstruowanych; 

wzrastająca liczba dysfunkcji w rodzinach; niewłaściwe postawy wychowawcze 

rodziców; wzrastająca liczba wyjazdów rodziców za granicę (eurosieroctwo); wzrost 

oczekiwań i roszczeń wobec Szkoły dotyczących rozwiązywania wszelkich problemów 

przez instytucję – brak lub niewystarczająca świadomość dotycząca konieczności 

oddziaływania wychowawczego wobec dzieci przez rodziców w domu. 

3. Niekorzystna sytuacja opiekuńczo-wychowawcza istniejąca w wielu domach 

na osiedlu prowadzi w konsekwencji do podejmowania przez uczniów zachowań 

ryzykownych. 

4. Brak widocznych perspektyw na przyszłość obniża u niektórych uczniów motywację 

do nauki. 

 

§ 25. 

1. Wśród trudności należy również zwrócić uwagę na zwiększającą się liczbę uczniów, 

którzy nie radzą sobie emocjonalnie z wyzwaniami współczesnego świata. 

2. Nadpobudliwość psychoruchowa, problemy w koncentracji uwagi, niski poziom 

poczucia własnej wartości, brak stabilności emocjonalnej, a często również oparcia 

w swojej rodzinie – ustawiają tych uczniów w grupie rówieśniczej w pozycji 

outsiderów. 

3. Konsekwencją wyżej wymienionych zjawisk jest kontestacja wszelkich wymogów 

edukacyjnych. 

4. U uczniów mających problemy z właściwym funkcjonowaniem w szkole pojawiają się 

trudności z opanowaniem materiału dydaktycznego i inne niepowodzenia szkolne. 

 

§ 26. 

Na podstawie analizy wyników ankiet dokonanej we wrześniu 2019 r. stwierdza się: 

1. Wśród badanych uczniów klas 4-6 zdecydowana większość wskazała, że mieszka 

w pełnej rodzinie z rodzicami.  

 

2. Uczniowie klas 4-6 w większości są zadowoleni z osobistego poczucia bezpieczeństwa, 

ze swojej pozycji w klasie, z kontaktów z rodzicami, z kontaktów z nauczycielami, ze 

swojej inteligencji i zdolności. 

 

3. Jeśli chodzi o kontakty z kolegami w jednej z klas k 6 -36,4% badanych wskazało 

odpowiedź „trudno powiedzieć”. Należy zatem przypuszczać, że pomimo tego, że 

większość jest zadowolona z tych kontaktów wskazana będzie dalsza praca nad integracją 

i komunikacją pomiędzy uczniami. 
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4. Uczniowie są także w zdecydowanej większości zadowoleni ze swojego zdrowia, 

sposobu spędzania wolnego czasu, możliwości decydowania o sobie, możliwości 

rozwoju swoich zainteresowań czy wyobrażeń o przyszłości. 

 

5. Część badanych z klas 4-6 nie zastanawiała się nad tym jakie wykształcenie 

zamierzają zdobyć, część wie, że pragnie skończyć studia wyższe. Należy zatem od 

najmłodszych lat wspomagać uczniów ich w procesie wyboru dalszej nauki 

i kariery.  

 

6. Jeśli chodzi o kontakty z rodzicami to część uczniów spędza czas z rodzicami poza 

domem, rozmawia z rodzicami o szkole i ocenach, pomaga rodzicom w sprawach 

domowych czy podejmowaniu decyzji. Część badanych uznała jednak, że w ogóle 

nie rozmawia z rodzicami o innych sprawach, czy nie spędza czasu na uprawianiu 

sportu czy innych ulubionych zajęciach. Na podstawie wyników tej analizy można 

zakładać, że w większości przypadków dzieci utrzymują dobre kontakty 

z rodzicami i opiekunami, jednak wskazana jest dalsza pedagogizacja rodziców 

w tym zakresie. 

 

7. W kwestii spędzania czasu poza zajęciami w szkole badani uczniowie poświęcają 

czas m. in. na spotkania z przyjaciółmi, odrabianie lekcji, uprawianie sportu, 

zajęcia związane z odrabianiem lekcji, naukę języków obcych, uprawianie sportu.  

 

8. Znaczna część badanych wskazała, że poza szkołą 4 i więcej godzin w tygodniu 

spędza na graniu w gry, rozrywkowym korzystaniu z internetu, oglądaniu filmów 

z internetu, wideo lub TV. Należy zatem oprócz zachęcania dzieci do innych 

aktywności edukować je w zakresie niebezpieczeństw związanych z korzystaniem 

z sieci. Zachęcać także rodziców co do kontroli odnośnie działań podejmowanych 

przez dzieci przed ekranami. 

 

9. Według części badanych rodzice przed ich wyjściem z domu pytają z kim mają się 

spotkać. Świadczy to o trosce rodziców i dbałości o bezpieczeństwo dzieci. Należy 

zachęcać rodziców co do utrzymywania przyjaznych relacji z dziećmi 

i sprawowania nad nimi kontroli w różnych kwestiach, tak aby dzieci czując 

wsparcie rodziców czuły się bezpiecznie. 

 

10. Wśród badanych uczniów klas 4-6 więcej osób wskazało, że lubi uczących ich 

nauczycieli niż swoją klasę. Należy zatem pracować nad integracją klas, wzajemną 

współpracą w przyjaznej atmosferze. 

 

11. Znaczna część badanych uznała, że obowiązki szkolne są ważne i że dobra nauka 

w szkole pomoże osiągnąć sukces zawodowy. Oznacza to, że nauczyciele 

w codziennej pracy powinni nadal podkreślać wartość nauki, jej znaczenie dla 

przyszłości dzieci, zachęcać do angażowania się w codzienne uczenie się dla 

rozwoju młodych ludzi. 

 

12. Większość badanych uczniów klas 4-6 uznała, że podejmują inicjatywę i nawiązują 

kontakt ze swoimi koleżankami i kolegami. Zakładać można zatem że większość 

uczniów nie ma trudności w nawiązywaniu relacji i komunikowaniu się z innymi. 
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13. Na podstawie pytania odnośnie wzajemnej pomocy, pożyczania sobie różnych 

rzeczy stwierdza się, że należy budować wśród uczniów poczucie przynależności 

do grupy, zachęcać do współpracy, angażowania się we wspólne dobro, integrować 

klasy, zachęcać do empatii. 

 

14. Wychowawcy klas 4-6 według badanych mówią w dużej mierze dzieciom rzeczy, 

które dodają pewności siebie. Należy zatem rozwijać tę dobrą praktykę. 

 

15. Zdecydowanej większości przebadanych uczniów nie dotyczy w żadnym stopniu 

problem wagarowania. Uznać to można za duży sukces wychowawczy zarówno ze 

strony rodziców jak i nauczycieli. 

 

16. W kwestii namawiania przez kolegów do zrobienia czegoś na co uczeń nie ma 

ochoty badani odmawiają lub robią to na co oni sami mają ochotę. Świadczy to 

o dużej zdolności do asertywnego zachowania.  

 

17. Znaczna część badanych uczniów klas 4-6 czasami działa czasami bez namysłu. 

Wiązać to może się z brakiem dojrzałości dzieci w tym wieku w wielu sferach. 

W pracy wychowawczo-profilaktycznej należy zatem podejmować działania 

związane z planowaniem spraw przez dzieci, bezpiecznym działaniem z rozwagą.  

 

18. Badani uczniowie wskazali, że gdy przeżywają trudne chwile lub mają jakiś 

problem to m. in. zajmują się sportem lub spacerują, słuchają muzyki. Część 

badanych zajmuje się też komputerem. Wskazana jest zatem profilaktyka dotycząca 

korzystania z komputera przez dzieci, wskazywanie alternatywnych sposobów 

spędzania czasu, rozwiązywania problemów. 

 

19. Badani uznali, że odmówią jeśli ktoś z kolegów lub koleżanek zaproponuje im 

zapalenie tytoniu/papierosa czy wypicie alkoholu. 

 

20. Wśród badanych z klas 4-6 zdarzyło się natomiast, że badani widzieli wśród 

rówieśników, że ktoś palił lub pił. W zdecydowanej większości przypadków jednak 

takie sytuacje nie miały miejsca. Częściej zdarzało się, że ktoś dostrzegał, że inni 

używają wulgaryzmów lub stosują przemoc. Należy zatem przypominać dzieciom 

o zakazie spożywania substancji, prowadzić działania uświadamiające, uczyć 

kultury języka, poszukiwać wraz z dziećmi pokojowych sposobów rozwiązywania 

konfliktów. 

 

21. Według dużej części badanych zjawiska związane z paleniem papierosów lub 

piciem alkoholu a także z  używaniem wulgaryzmów czy biciem są 

niedopuszczalne, uważają, że tak być nie powinno lub jest im to obojętne.  

 

22. Część uczniów wśród klas 4-6 uznała, że zdarzyło się że ktoś z uczniów ich 

dręczył. Należy przeprowadzać z dziećmi na ten temat rozmowy i pogadanki, 

zachęcać do tego aby zgłaszać takie problemy, aby mogły one zostać rozwiązane. 

 

23. Odnośnie uświadamiania dzieci co do korzystania z internetu zwrócić należy także 

uwagę na to, że część badanych stwierdziło, że zdarzyło się że rówieśnicy 

publikowali, bądź rozsyłali ośmieszające ich zdjęcia lub filmy. W szkole 

podejmowane zatem powinny być dalsze działania dotyczące całkowitego 
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sprzeciwiania się cyberprzemocy i odpowiedzialności prawnej za takie działania. 

Uczniowie którzy doświadczyli takich problemów powinni zgłaszać takie sytuacje 

rodzicom lub nauczycielom. 

 

24. Część badanych uznała, że godziny wychowawcze, zajęcia profilaktyczne 

i spotkania z policjantem były dla nich osobiście przydatne. 

 

Wśród badanych uczniów klas 7 zdecydowana większość wskazała, że mieszka w pełnej 

rodzinie z rodzicami. 71% z nich ma jednego brata lub siostrę.  

 

25. Uczniowie klas 7 w 81% są zadowoleni z osobistego poczucia bezpieczeństwa, 

w 71% ze swojej pozycji w klasie, w 86% z kontaktów z rodzicami, w 76% 

z kontaktów z nauczycielami, w 81% ze swojej inteligencji i zdolności. 

 

26. Jeśli chodzi o kontakty z kolegami są zadowoleni w 67%. 24% badanych wskazało 

odpowiedź „trudno powiedzieć”. Należy zatem przypuszczać, że pomimo tego, że 

większość jest zadowolona z tych kontaktów wskazana będzie dalsza praca nad 

integracją i komunikacją pomiędzy uczniami. 

 

27. Uczniowie są także w zdecydowanej większości zadowoleni ze swojego zdrowia 

(86%), sposobu spędzania wolnego czasu (86%), możliwości decydowania o sobie 

(86%), możliwości rozwoju swoich zainteresowań(95%) czy wyobrażeń o 

przyszłości (76%).  

 

28. Nieco niższe wskazanie dotyczy zadowolenia ze swojego wyglądu – 62% badanych 

uznało, że jest z niego zadowolonych, natomiast 29% uznało, że „trudno 

powiedzieć”. Wynikać to może ze zmian rozwojowych jakie zachodzą u młodych 

ludzi w okresie dorastania. Należy zatem pracować nad poczuciem własnej 

wartości uczniów, wzmacnianiem ich pozytywnych cech. 

 

29. Uczniowie klas siódmych uznali w 33%, że nie zastanawiali się nad tym jakie 

wykształcenie zamierzają zdobyć, 38% pragnie skończyć studia wyższe. 81% z 

nich natomiast chce odnieść sukces w przyszłości w zawodzie jaki wybiorą. Należy 

zatem wspomagać ich w procesie wyboru dalszej nauki- między innymi poprzez 

indywidualne rozmowy, zajęcia doradztwa zawodowego. 

 

30. Jeśli chodzi o kontakty z rodzicami to duża część uczniów spędza czas z rodzicami 

poza domem, rozmawia z rodzicami o szkole i ocenach, pomaga rodzicom w 

sprawach domowych czy podejmowaniu decyzji. Na podstawie wyników tej 

analizy można zakładać, że w większości przypadków dzieci utrzymują dobre 

kontakty z rodzicami i opiekunami. 

 

31. W kwestii spędzania czasu poza zajęciami w szkole uczniowie poświęcają czas m. 

in. na zajęcia związane z odrabianiem lekcji, naukę języków obcych, uprawianie 

sportu. Duża część badanych wskazała że nie zajmuje się w ogóle zajęciami 

artystycznymi (62%) czy wolontariatem(67%). Można zachęcać zatem dzieci do 

dodatkowych aktywności w tych dziedzinach m. in. poprzez promowanie 

wolontariatu, zachęcanie do pomocy innym. 
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32. Znaczna część badanych wskazała, że poza szkołą 4 i więcej godzin w tygodniu 

spędza na graniu w gry, rozrywkowym korzystaniu z internetu (62%), oglądaniu 

filmów z internetu, wideo lub TV (71%). Należy zatem oprócz zachęcania dzieci 

do innych aktywności edukować je w zakresie niebezpieczeństw związanych z 

korzystaniem z sieci. Zachęcać także rodziców co do kontroli odnośnie działań 

podejmowanych przez dzieci przed ekranami. 

 

33. Według większości badanych  rodzice przed ich wyjściem z domu pytają z kim 

mają się spotkać (57%). Świadczy to o trosce rodziców i dbałości o bezpieczeństwo 

dzieci. Rodzice także pytają o to dokąd idą gdy wychodzą z domu (67%).  

 

34. Większość badanych uznało, że lubi swoją klasę. Jeśli chodzi o stosunek do 

nauczycieli to 48% w odpowiedzi na stwierdzenie „Lubię większość nauczycieli, 

którzy uczą mnie w tym roku” udzieliło odpowiedzi „trochę prawdziwe, trochę 

nie”. Można zatem pracować nad dalszym rozwojem relacji w kierunku 

pozytywnym na linii nauczyciel-uczeń. 

 

35. Dla 48% badanych obowiązki szkolne są bardzo ważne. 48% badanych uważa, że 

„trochę prawdziwe, trochę nie” jest stwierdzenie, że „Nauka w szkole pomoże 

osiągnąć mi moje cele życiowe”. 43% badanych natomiast uznało że raczej 

prawdziwym jest stwierdzenie, że jeżeli chcą osiągnąć sukces zawodowy muszą się 

dobrze uczyć. Oznacza to, że nauczyciele w codziennej pracy powinni nadal 

podkreślać wartość nauki, jej znaczenie dla przyszłości dzieci, zachęcać do 

angażowania się w codzienne uczenie się dla rozwoju młodych ludzi. 

 

36. Większość badanych (62%) uznała, że podejmują inicjatywę i nawiązują kontakt ze 

swoimi koleżankami i kolegami. Zakładać można zatem że większość uczniów nie 

ma trudności w nawiązywaniu relacji i komunikowaniu się z innymi. 

 

37. 57% badanych uznało że większość rówieśników pożycza im potrzebne rzeczy gdy 

ich potrzebują. Mniejszość natomiast ma zapraszać ich gdy robią coś wspólnie 

podczas przerwy (48%) czy cieszyć się wspólnie, gdy danemu uczniowi coś się uda 

(57%). Należy zatem budować wśród uczniów poczucie przynależności do grupy, 

integrować klasy, zachęcać do empatii. 

 

38. Na podstawie wyników ankiet wskazane jest, aby wychowawcy klas mówili więcej 

rzeczy, które dodają pewności siebie do swoich uczniów. 29% badanych uznało, że 

wychowawcy nie mówią takich rzeczy w ogóle.  

 

39. Zdecydowanej większości przebadanych uczniów nie dotyczy w żadnym stopniu 

problem wagarowania. Uznać to można za duży sukces wychowawczy zarówno ze 

strony rodziców jak i nauczycieli. 

 

40. W kwestii namawiania przez kolegów do zrobienia czegoś na co uczeń nie ma 

ochoty 53% odmawia. Świadczy to o dużej zdolności do asertywnego zachowania.  

 

41. 57% badanych działa czasami bez namysłu, 48% badanych mówi czasami rzeczy 

bez namysłu, 48% badanych działa czasami pod wpływem chwili. W pracy 

wychowawczo-profilaktycznej należy zatem podejmować działania związane 

z planowaniem spraw przez dzieci, działaniem z rozwagą.  



 19 

42. Badani uczniowie wskazali, że gdy przeżywają trudne chwile lub mają jakiś 

problem to m. in. czasami szukają samotności, często idą porozmawiać 

z kolegą/koleżanką, często zajmują się komputerem. Konieczna jest zatem 

profilaktyka dotycząca korzystania z komputera przez dzieci, wskazywanie 

alternatywnych sposobów spędzania czasu, rozwiązywania problemów. 

 

43. Zakładać można natomiast że badani nie stosują negatywnych sposobów radzenia 

sobie z trudnościami takich jak np. objadanie lub głodówki (71%-nigdy), sięganie 

po używki, leki, środki odurzające, narkotyki (90%-nigdy). 

 

44. W kwestii korzystania z internetu badani uznali, że nigdy nie było sytuacji aby nie 

wysypiali się z powodu zajmowania się internetem (67%), nie podawali swoich 

osobistych danych komuś znanemu tylko przez internet (86%), przedstawiali się 

jako inna osoba niż w rzeczywistości (67%). Ze względu jednak na liczbę osób 

korzystających przez dużą ilość czasu z internetu, należy podejmować dalsze 

działania uświadamiające dzieci co do zagrożeń i potencjalnych konsekwencji z 

nieuważnego korzystania z mediów. 

 

45. Badani uznali, że zdecydowanie odmówią jeśli ktoś z kolegów lub koleżanek 

zaproponuje im zapalenie tytoniu/papierosa – 81%, wypicie alkoholu – 81%, 

zażycie leku w celu odurzenia się – 95%, zażycie małej porcji dopalacza, narkotyku 

– 95%. Należy zatem nadal podtrzymywać działania uświadamiające dot. 

szkodliwości różnych substancji, działania informacyjne o kwestiach prawnych. 

Duża część badanych w razie takiej sytuacji odpowie „że nie palę, nie piję, nie 

biorę”. 

 

46. Niepokojące jest natomiast że badani kilka razy widzieli wśród rówieśników, że 

ktoś palił tytoń/papierosy (33%), pił alkohol (29%), codziennie lub wiele razy 

widzieli że ktoś stosował przemoc luz używał wyzwisk/wulgaryzmów. Należy 

zatem przypominać dzieciom o zakazie spożywania substancji, prowadzić działania 

uświadamiające, uczyć kultury języka, poszukiwać wraz z młodzieżą pokojowych 

rozwiązań konfliktów. 

 

47. Według dużej części badanych zjawiska związane z zażywaniem różnych 

substancji lub używaniem wulgaryzmów czy biciem są niedopuszczalne, uważają 

że tak być nie powinno lub jest im to obojętne.  

 

48. Badani uczniowie w większości stwierdzili także, że nigdy nikogo nie dręczyli, ani 

nikt nie dręczył ich. 

 

49. Odnośnie uświadamiania dzieci z korzystania z internetu zwrócić należy także 

uwagę na to, że 29% badanych stwierdziło ze kilka razy zdarzyło się że ktoś 

komentował ich wypowiedzi na forum internetowym żeby go ośmieszyć, sprawić 

przykrość itd, 24% stwierdziło, że inni kilka razy wyzywali go rozmawiając na 

czacie/portalu społecznościowym. W szkole podejmowane zatem powinny być 

dalsze działania dotyczące całkowitego sprzeciwiania się cyberprzemocy. 

 

50. Badani w 38% uznali, że godziny wychowawcze o profilaktyce były dla kogoś 

przydatne, 52% uznało że spotkanie z policjantem było dla nich przydatne.  
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51. Dzieci uznały, że aby uczniowie nie stosowali alkoholu, innych środków 

psychoaktywnych, agresji i przemocy należy m. in. rozmawiać z nimi, udawać się z 

dzieckiem do psychologa. 

 

Wśród badanych uczniów klas 8 i 3gm zdecydowana większość wskazała, że mieszka 

w pełnej rodzinie z rodzicami.  

 

52. Dostrzegalne są różnice pomiędzy uczniami klas 8 i 3 gimnazjum wynikające 

prawdopodobnie z dojrzałości i liczby doświadczeń, ich jakości – pomiędzy 

uczniami którzy uczęszczali dotychczas tylko do szkoły podstawowej i tymi, którzy 

uczęszczali do gimnazjum. 50% uczniów klas 3gm i 77% uczniów klas 8 jest 

zadowolonych z osobistego poczucia bezpieczeństwa. 57% uczniów klas 3gm i 

62% klas 8 jest zadowolonych ze swojej pozycji w klasie i szkole, 50% uczniów 

klas 3gm i 69% uczniów klas 8 jest zadowolonych z kontaktów z nauczycielami, 

79% uczniów klas 3gm i 31% uczniów klas 8 jest zadowolonych ze swojej 

inteligencji i zdolności. 64% uczniów klas 3gm i 38% badanych uczniów klas 8 jest 

zadowolonych ze swojego wyglądu. U uczniów końcowych klas należy zatem 

podejmować pracę nad poczuciem własnej wartości, brakiem nadmiernego 

skupiania się na ciele, tłumaczyć że chęć upodabniania się np. do wzorców 

lansowanych w mediach nie jest właściwa. Ponadto należy wspierać i zachęcać do 

własnego rozwoju, dostrzegać starania w kwestiach zdolności i nauki. 

 

53. Większość badanych w obydwu przypadkach chciałaby odnieść sukces w zawodzie 

jaki wybiorą. Znaczna część planuje ukończyć studia wyższe.  

 

54. Większość badanych uczniów klas 8 i 3gm wskazała, że rozmawiają z rodzicami 

o szkole i ocenach kilka razy w tygodniu. Zdecydowanie więcej uczniów klas 8 niż 

tych z klas 3gm pomaga rodzicom w ważnych sprawach domowych (62% i 36%). 

 

55. Wśród badanych uczniów klas 3gm 78% z nich spędza 1-3 godz. w tygodniu na 

odrabianiu lekcji i przygotowywaniu się do nich, wśród uczniów klas 8 odsetek jest 

nieco mniejszy – 69%. Podobnie jest z pozaszkolną nauką języków obcych – 57% i 

46%. Więcej uczniów klas 3gm korzysta także z kultury poza domem (chodzenie 

na filmy, spektakle itp.) Należy zachęcać zatem uczniów klas starszych do 

regularnej nauki na zakończenie szkoły przy jednoczesnym korzystaniu z dóbr 

kultury. W szczególności jest to istotne także, ze względu na dużą liczbę osób które 

wskazały na dużą ilość spędzanego czasu przed komputerem np. na graniu w gry, 

czy rozrywkowe korzystanie z internetu. 

 

56. Zwrócić należy uwagę na rolę rodziców w kontaktach z młodymi ludźmi – 50% 

gimnazjalistów uznało, że rodzice czasami pytają ich przed wyjściem z kim mają 

się spotkać. 54% ankietowanych ósmoklasistów udzieliło w tym stwierdzeniu 

odpowiedzi „zawsze”. Rodzice 46% badanych ósmoklasistów rzadko pytają ich na 

temat wspólnych planów z przyjaciółmi. Świadczyć może to o pozwalaniu 

dzieciom na samodzielność w spędzaniu czasu poza domem, dawanie im 

możliwości dokonywania własnych wyborów.  

 

57. Obowiązki szkolne dla 46% badanych uczniów klas 3gm są raczej bardzo ważne, 

natomiast taką odpowiedź wskazało 23% ósmoklasistów. 46% uczniów klas 3gm i 

uznało za raczej nieprawdziwe stwierdzenie że „Jeżeli chcę osiągnąć sukces 
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zawodowy to muszę się dobrze uczyć”. Odpowiedzi że jest to raczej prawdziwe 

udzieliło 46% ósmoklasistów. W pracy wychowawczej należałoby zatem 

utwierdzać dzieci w przekonaniu, że nauka jest dla nich wartością, która 

procentować będzie w ich dalszym życiu, zachęcać do inwestowania czasu w 

naukę. 

 

58. 57% uczniów klas 8 uznało że w kontaktach z rówieśnikami czeka na zaproszenie 

do kontaktu ze strony kolegów/koleżanek. Można zatem zachęcać młodzież do 

współdziałania i samodzielnego inicjowania różnych działań mających na celu 

rozwój relacji. To samo odnosi się do wzajemnego wspierania, pomagania sobie, 

pożyczania różnych rzeczy, gdyż część badanych wskazała że mniejszość osób 

z klasy jest skłonna do takich działań. 

 

59. Część uczniów klas 8 i 3 gm wskazywała, że wychowawca „trochę” zachęca i 

dodaje otuchy kiedy tego potrzebują (38% i 46%), troszczy się (38%), służy 

pożyteczną radą kiedy tego potrzebują (23%), wysłucha gdy potrzebują 

porozmawiać o ważnych sprawach ( 31% i 46%), mówi rzeczy które dodają 

pewności siebie (8% i 38%). W pracy wychowawców należy zatem zwrócić uwagę 

na ich troskę o dobro swoich uczniów, wsłuchiwanie się w ich problemy, częstsze 

udzielanie wsparcia. 

 

60. Wśród badanych uczniów klas ósmych zdarzyło się, że kilka razy opuścili 

pojedyncze lekcje lub wybrane dni samotnie lub z kilkoma osobami. Należy zatem 

baczniej przyglądać się frekwencji uczniów klas starszych i wyciągać odpowiednie 

konsekwencje, uświadamiać o nich uczniów. 

 

61. Gdy kolega lub koleżanka namawia do czegoś na co uczeń nie ma ochoty to 43% 

gimnazjalistów i 54% ósmoklasistów odmawia. W celu zwiększenia asertywności u 

uczniów wskazane będą m. in. zajęcia z wychowawcą czy warsztaty dotyczące 

umiejętności odmawiania. 

 

62. Konieczna jest nauka młodzieży planowania działań, organizacji czasu, 

koncentracji – 43% gimnazjalistów czasami trudno jest skupić uwagę, 62% 

ósmoklasistów czasami planuje starannie wykonywane zadania, 62% 

ósmoklasistów czasem działa bez namysłu, 69% ósmoklasistów czasem działa pod 

wpływem chwili. 

 

63. Warto uczyć młodych ludzi sposobów radzenia sobie z problemami, zachęcać do 

działania, oferować pomoc ze strony nauczycieli i innych specjalistów – 79% 

badanych gimnazjalistów wskazało, że w trudnych chwilach często zajmuje się 

komputerem, a 71% że nigdy nie szuka pomocy nauczyciela, pedagoga, psychologa 

itp. 69% badanych ósmoklasistów wskazało, że często w takim wypadku słucha 

muzyki lub ogląda telewizję, a 100% że nigdy nie szuka pomocy nauczyciela, 

pedagoga lub psychologa. 

 

64. Odnośnie planowania czasu, a także spędzania go w internecie konieczne jest 

zwracanie uwagi dzieciom, uświadamianie ich oraz pedagogizacja rodziców – 43% 

badanych gimnazjalistów wskazało że kilkanaście razy w roku szkolnym zdarzyło 

się że szukali w internecie gotowych prac domowych, rozwiązań zadań, 
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prezentacji. 57% gimnazjalistów i 42% ósmoklasistów wskazało że kilkadziesiąt 

razy zdarzyło się, że spędzili w internecie więcej czasu niż planowali. 

 

65. Konieczne jest podejmowanie działań profilaktycznych dotyczących różnych 

substancji i używek. Ważne jest uświadamianie dzieci i rodziców o szkodliwości 

i konsekwencjach takich działań. 21% gimnazjalistów uznało że raczej przyjmie 

propozycję zapalenia papierosa lub tytoniu, 25% ósmoklasistów nie wie co zrobi 

w takiej sytuacji. W kwestii wypicia alkoholu 36% gimnazjalistów raczej 

przyjęłoby taką propozycję, 38% ósmoklasistów nie wie co zrobi w takiej sytuacji. 

Ponadto 15% ósmoklasistów uznało, że nie wie co zrobi w wypadku gdy ktoś 

zaproponuje im zażycie leku w celu odurzenia się, zażycie małej porcji dopalacza, 

narkotyku itp. Jest to więc temat konieczny do poruszenia na godzinach 

wychowawczych i przy innych okazjach, szczególnie biorąc pod uwagę chęć do 

eksperymentów uczniów w tym wieku. W wypadku jeśli uczniowie zgodziliby się 

na spróbowanie e-papierosa/tytoniu u 29% badanych uczniów klas 3gm 

wynikałoby to z ciekawości. Podobnie jeśli uczniowie klas 8 zgodziliby się na 

wypicie alkoholu u 25% wynikałoby to według nich z ciekawości. 

 

66. Uczniowie klas ósmych widzieli że ktoś z rówieśników pali tytoń/e-papierosy kilka 

razy (42%). Tak samo wynik kształtuje się w wypadku picia alkoholu. Dla części 

uczniów klas ósmych i gimnazjum, to że ktoś angażuje się w takie działania jest 

obojętne. Należy podejmować pracę wychowawczą nad wyczuleniem ich na dobro 

i zdrowie ich rówieśników. Pojedyncze przypadki uczniów klas gimnazjum 

wskazały, że mieli okazję spróbować marihuany. Konieczne jest prowadzenie zajęć 

w starszych klasach dot. profilaktyki uzależnień i niebezpieczeństw związanych z 

zażywaniem substancji. 

 

67. Wśród gimnazjalistów 43% badanych wskazało, że ktoś z rówieśników dręczył ich 

3 razy i więcej. Należy zatem podejmować działania przeciwdziałające przemocy i 

dręczeniu w środowisku młodych ludzi. 

 

68. Biorąc pod uwagę wyniki ankiety należy uświadamiać młodzież 

o odpowiedzialności prawnej nieletnich –według ankietowanych zdarza się, że ktoś 

komentuje ich wypowiedzi na forach internetowych w niewłaściwy sposób, 

przesyła smsy o nieodpowiedniej treści, używa wyzwisk na portalach 

społecznościowych i czatach. 

 

69. Godziny wychowawcze o profilaktyce były przydatne osobiście dla 36% badanych 

gimnazjalistów i 27% badanych ósmoklasistów. Spotkanie z policjantem było 

przydatne także dla dużej części badanych (osobiście lub dla kogoś w klasie). 

 

70. Młodzież wskazuje także że w ramach profilaktyki można m. in. uświadamiać, 

wyciągać konsekwencje, stosować surowe kary, zaciekawiać filmami 

profilaktycznymi. 
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§ 27. 

Według ankietowanych rodziców 84 % z nich jest zadowolonych z osobistego poczucia 

bezpieczeństwa, 72% ze swojego zdrowia, 92% z kontaktów z rodziną, 92% z kontaktów 

ze znajomymi, 60% z kontaktów z nauczycielami w szkole dziecka, 76% z dostępnych 

sposobów spędzania wolnego czasu, 52% z wyobrażeń o przyszłości, perspektyw 

życiowych. Takie stwierdzenia rodziców prawdopodobnie mają znaczący wpływ na 

odczucia dzieci i młodzieży. Rodzina jest bowiem pierwszym miejscem w którym 

kształtowane są określone schematy, odczucia, przekonania. 

Zdecydowana większość ankietowanych rodziców chciałaby aby ich dzieci ukończyły 

studia wyższe. 

Rodzice podczas badania odpowiedzieli, że najczęściej mają kontakt ze swoimi dziećmi 

podczas rozmów o szkole i ocenach i rozmów z dzieckiem o innych jego sprawach. 

Świadczy to o zainteresowaniu rodziców nie tylko kwestiami związanymi ze szkołą u 

dzieci, ale także innymi istotnymi sprawami. Nieco mniejszy odsetek badanych spędza 

czas z dziećmi np. uprawiając sport czy poza domem. Wynikać to może z różnych sytuacji, 

w tym z licznych obowiązków czy pracy zawodowej rodziców. Należy jednak zachęcać 

rodziców do budowania relacji z dziećmi nie tylko poprzez przeprowadzanie rozmów, ale 

także poprzez zachęcanie do wykonywania wspólnie różnych czynności. Wtedy bowiem 

buduje się znacznie głębsza więź z dziećmi. Prawdopodobnie uczniowie będą wtedy mogli 

czuć częściej zainteresowanie rodziców, tworzyć z nimi wspólne przeżycia, które 

pozostaną w pamięci dzieci nawet w dorosłym życiu.  

Zdecydowana większość rodziców uznała, że pyta dzieci z kim mają się spotkać przed ich 

wyjściem, pyta lub sprawdza, na co dziecko wydaje pieniądze, pyta o wspólne plany 

dziecka z przyjaciółmi, pyta dokąd dziecko idzie gdy wychodzi z domu, i co dziecko robi i 

gdzie przebywa po szkole. Na część tych stwierdzeń dzieci udzieliły nieco odmiennych 

odpowiedzi. 

Badani rodzice jako ankietowane osoby częściej w stosunku do ankietowanych uczniów 

udzielali odpowiedzi co do tego, że rzadko zdarza im się działać bez namysłu, czy że 

rzadko mówią rzeczy bez namysłu. Z pewnością wynika to z dojrzałości rodziców i ich 

licznych doświadczeń. Ważne, aby rodzice jako najważniejsze osoby dla swojego 

potomstwa pracowali nad takimi zachowaniami także u swoich dzieci. 

Ankietowani rodzice dosyć często widzą, że ktoś w okolicy miejsca zamieszkania pali 

tytoń/e-papierosy, czy pije alkohol. Stosunkowo rzadko zdarzało się natomiast, że ktoś 

widział stosowanie przemocy, prawie nigdy nie widziano używania narkotyków. 

Badani rodzice uważają, że zachowania rówieśników dziecka takie jak: palenie tytoniu/e-

papierosów, picie alkoholu – jest zupełnie niedopuszczalne (80%). Upijanie się jest dla 

92% osób zupełnie niedopuszczalne, zażywanie leków w celu odurzania się jest dla 96% 

osób zupełnie niedopuszczalne, tak samo jeśli chodzi o zażywanie dopalaczy. Dla 

zdecydowanej większości badanych także niedopuszczalne są takie zachowania jak palenie 

marihuany/haszyszu, zażywanie innych narkotyków, wspólżycie seksualne, stosowanie 

"mocnych słów", stosowanie siły we wzajemnych relacjach (siła fizyczna, bicie). Należy 

zatem we współpracy z rodzicami podejmować równoczesne działania w środowisku 

szkolnym i domowym zapobiegające ewentualnemu występowaniu takich zachowań. 

Zdaniem rodziców powinny być prowadzone lekcje edukacyjne, dotyczące ubocznych 

i tragicznych skutków stosowania używek oraz destrukcyjnych zachowań. Powinny być 

również prowadzone rozmowy z pedagogiem, psychologiem, pokazywane filmiki, 

spotkania z młodzieżą, która doświadczyła już takie uzależnień. Najistotniejsze zdaniem 

rodziców są jednaka rozmowy rodzica z dzieckiem. 

 

 



 24 

§ 28. 

Na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród nauczycieli stwierdzić można, że większość 

nauczycieli jest zadowolona z osobistego poczucia bezpieczeństwa (80 %), swojego 

zdrowia (62 %), kontaktów z rodziną: ( 93 %), kontaktów ze znajomymi (89%), kontaktów  

uczniami (91%), a także z kontaktów z rodzicami uczniów, relacji z nauczycielami 

w szkole, relacji z przełożonymi. Na podstawie takich wyników można zakładać że 

pozytywne ustosunkowanie się do tych spraw i zadowolenie nauczycieli przekładać będzie 

się na pracę z uczniami oraz budowanie także w nich pozytywnych wzorców 

i zadowolenia z różnych sfer życia. 

Większość badanych pracowników szkoły prawie zawsze starannie planuje wykonywane 

zadanie, rzadko działa bez namysłu, uważają, że prawie zawsze są rozważni. Ważne, aby 

nauczyciele wzmacniali także takie zachowania u uczniów gdyż ci, miewają z tymi 

działaniami często znaczne trudności. 

20% nauczycieli widziało wiele razy, że ktoś niebędący uczniem w okolicy szkoły pali 

tytoń/e-papierosy, 4% widziało kilka razy że ktoś spożywał alkohol. Nikt z badanych nie 

widział aby ktoś używał dopalaczy. 11% badanych uznało, że widziało kilka razy, że ktoś 

pali marihuanę/haszysz. Nauczyciele częściej widzieli zachowania związane z przemocą 

lub wulgaryzmami. Należy zatem nadal prowadzić akcje informacyjne o szkodliwości 

różnych substancji, zachęcać dzieci do alternatywnych działań i spędzania w ciekawy 

sposób wolnego czasu, zachęcać do powstrzymywania się od używania wulgaryzmów – 

szerzyć kulturę języka, uczyć dzieci pokojowego rozwiązywania konfliktów. 

7% badanych nauczycieli uznało, że widziało kilka razy że na terenie szkoły któryś 

z uczniów lub ktoś inny w sposób widoczny dla uczniów palił tytoń/e-papierosy. Wszyscy 

badani uznali, że nigdy nie widzieli aby ktoś zażywał leki w celu odurzania się, zażywał 

dopalacze, palił marihuanę. Dostrzeganymi przez nauczycieli zjawiskami były natomiast: 

wyzywanie kogoś: nigdy - 20%, raz w życiu - 7%, kilka razy - 53%, wiele razy -18%, 

codziennie- 2%; bicie kogoś: nigdy - 31%, raz w życiu - 9%, kilka razy - 42%, wiele razy -

18%. Należy zatem kłaść nacisk na język stosowany w szkole, uczyć dzieci kultury, 

wyciągać stałe konsekwencje wobec osób stosujących przemoc i niewłaściwe słownictwo, 

uświadamiać zarówno dzieci jak i rodziców w kwestiach właściwego zachowania 

w szkole. 

Według prawie wszystkich badanych nauczycieli bardzo dużą rolę w pracy szkoły i wśród 

osobistych priorytetów nauczycieli odgrywają następujące elementy promocji zdrowia: 

promowanie zdrowia fizycznego (91%), promowanie zdrowia psychicznego (91%), 

promowanie życia duchowego (89%). Podobnie jest z priorytetami w pracy nauczycieli. 

Dzięki takim działaniom w szkole możliwe zatem będzie ukształtowanie absolwentów 

gotowych do dalszej drogi na wielu płaszczyznach z uwzględnieniem wszystkich 

elementów wychowania. 

Jeśli chodzi o profilaktykę to zdaniem nauczycieli w priorytetach pracy szkoły profilaktyka 

uzależnień od substancji psychoaktywnych odgrywa bardzo ważną rolę w pracy szkoły 

(96%), profilaktyka agresji i przemocy odgrywa bardzo ważną rolę w pracy szkoły dla 

93% badanych, profilaktyka zachowań ryzykownych online odgrywa bardzo ważną rolę w 

pracy szkoły dla 91% badanych, taki sam wynik ukształtował się jeśli chodzi 

o profilaktykę wagarowania. 

Świadczy to o tym, że w szkole podejmowane są i nadal powinny być działania mające 

służyć zapobieganiu takim zjawiskom. Podobnie wysokie wyniki w tych sferach odnoszą 

się do priorytetów pracy nauczycieli, co świadczy o ich zaangażowaniu w sprawy dobra 

dzieci i młodzieży, kształtowaniu u uczniów prawidłowych zachowań i zapobieganiu 

występowaniu niepożądanym zjawiskom. 
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Badani nauczyciele uznali, że nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, 

mogą w szkole liczyć na wsparcie dyrektora: zdecydowanie tak- 49%, raczej tak – 49%, 

raczej nie 2%; Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą w szkole 

liczyć na wsparcie specjalistów:  zdecydowanie tak- 31%, raczej tak – 58%, raczej nie 

11%; Nauczyciele, którzy podejmują działania profilaktyczne, mogą w szkole liczyć na 

wsparcie innych nauczycieli: zdecydowanie tak- 36%, raczej tak – 60%, raczej nie 4%. 

Zwykle także uważają że są przygotowani do prowadzenia działań profilaktycznych, że 

szkoła prowadzi skuteczną profilaktykę uzależnień, że szkoła dobrze radzi sobie z agresją 

i przemocą uczniów, że szkoła odnosi sukcesy w promowaniu zdrowia fizycznego 

i psychicznego. Większość nauczycieli którzy byli poddaniu badaniu uważa też że 

szkolenia realizowane w szkole w których uczestniczyli były użyteczne dla prowadzonych 

przez nich działań profilaktycznych oraz że Program Wychowawczo-Profilaktyczny 

pomaga w prowadzeniu profilaktyki w szkole. Nieco niższe wyniki odnoszą się do 

udzielania wsparcia przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w działaniach 

profilaktycznych szkoły. Badani nauczyciele w stwierdzeniu „Większość rodziców 

współpracuje w prowadzeniu działań profilaktycznych” udzielili odpowiedzi: 

zdecydowanie tak- 33%, raczej tak – 42%, raczej nie 25% - należy zatem zwrócić 

w przyszłości uwagę na pogłębienie współpracy z rodzicami uczniów w tym zakresie. 

Nauczyciele jako najbardziej skuteczne w profilaktyce uznali: Monitoring wizyjny: 

zdecydowanie tak - 80%, ochronę: zdecydowanie tak - 60%, raczej tak - 36%, pogadanki o 

szkodliwości ryzykownych zachowań: zdecydowanie tak - 75%, warsztaty umiejętności 

życiowych: zdecydowanie tak - 62%, filmy profilaktyczne: zdecydowanie tak - 64%, 

raczej tak - 36%, zajęcia sportowe: zdecydowanie tak - 67%, zajęcia pozalekcyjne:  

zdecydowanie tak - 62%, raczej tak - 38%, spotkania ze specjalistami(lekarzami, 

policjantami, psychologami):  zdecydowanie tak - 80%. Należy zatem kontynuować 

organizację takich wydarzeń w celu realizacji dalszej skutecznej profilaktyki dotyczącej 

różnych zachowań. 

 

Według badanych nauczycieli czynnikami, które wpływają na realizację zadań 

profilaktycznych w największej mierze są między innymi motywacja uczniów do 

uczestniczenia w zajęciach/lekcjach dotyczących profilaktyki, poziom wiedzy uczniów o 

zachowaniach ryzykownych, otwartość uczniów w opisywaniu przez nich zachowań 

ryzykownych, umiejętności nauczycieli potrzebne do prowadzenia działań/ lekcji 

poświęconych profilaktyce, wiara nauczycieli w skuteczność działań profilaktycznych, 

relacje nauczycieli z uczniami, klimat społeczny szkoły, czas na realizację działań 

profilaktycznych, nadzór nad uczniami w szkole, wsparcie ze strony władz oświatowych, 

wielkość funduszy przeznaczanych na profilaktykę, przepisy dotyczące profilaktyki. 

Należy zatem dążyć do wzmacniania tych czynników, które możliwe są do pogłębiania na 

terenie szkoły. 

Formą zabezpieczeń wskazywaną najczęściej przez nauczycieli w odniesieniu do szkoły 

jest monitoring. Pozwala on na zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom i zapobieganie 

niewłaściwym zachowaniom. 

Zdaniem 51% nauczycieli ich kompetencje w zakresie korzystania z różnych aktów 

prawnych dotyczących działań profilaktycznych są w pełni wystarczające, posiadają 

wiedzę i kompetencje w tym zakresie. Należy zatem w dalszym ciągu podejmować pracę 

samokształceniową przez nauczycieli, zachęcać do poszerzania swojej wiedzy, 

uczestnictwa w konferencjach, szkoleniach dotyczących profilaktyki. 

Zdaniem 67% badanych statut szkoły zawiera przepisy o wspieraniu uczniów i ich 

rodziców  w zakresie profilaktyki. 
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Zdaniem nauczycieli powierzając w szkole realizację działań z zakresu profilaktyki 

najczęściej (76%) znajdują oni jako realizatorów psychologa/pedagoga szkolnego. 

Konieczne jest zatem poszerzanie grona osób zajmujących się profilaktyką, regularne 

angażowanie różnych nauczycieli w działania profilaktyczne dla dobra całej społeczności 

szkolnej.  

Tematyka zajęć profilaktycznych realizowanych w klasie/szkole w bieżącym roku 

szkolnym oraz to jaka powinna być tematyka tych zajęć to zdaniem większości 

nauczycieli:  rozwój osobisty ucznia, rozwój kompetencji interpersonalnych i społecznych 

ucznia, rozwój kompetencji zadaniowych ucznia, relacje rodzinne i zadania rodzicielskie- 

korygowanie wadliwych i wzmacnianie prawidłowych, bezpieczeństwo korzystania 

z Internetu przez uczniów, cyberprzemoc rówieśnicza, agresja werbalna i fizyczna, 

przemoc rówieśnicza, uzależnienia behawioralne młodzieży, zażywanie substancji 

psychoaktywnych przez młodzież. 

Badani nauczyciele wskazywali także, że aby młodzi ludzie żyli zdrowiej, nie stosowali 

tytoniu, alkoholu, marihuany, innych środków psychoaktywnych, agresji i przemocy 

należy: rozmawiać z uczniami, być wrażliwym na ich problemy, prowadzić zajęcia 

profilaktyczne; prowadzić wychowanie dla zdrowia, wychowanie patriotyczne; 

mobilizować rodziców do zainteresowania się problemami swoich dzieci. Zdaniem 

nauczycieli młodzież powinna znaleźć zadania, zainteresowania którymi zajmowałaby 

swój czas wolny, aby nie sięgać po używki. Badani nauczyciele uznali także, że konieczna 

jest natychmiastowa reakcja wszystkich pracowników szkoły na agresję, integracja dzieci 

i pracowników. Warto organizować także zajęcia specjalistyczne dla dzieci na każdym 

poziomie, stosować konsekwencje w działaniu połączoną z szacunkiem do każdego 

człowieka.  Nauczyciele uznali także że konieczna jest współpraca z rodzicami, 

propagowanie zdrowego trybu życia, organizacja spotkań ze specjalistami, policją , 

lekarzami, psychologiem itp. 

 

 

 

 

 

Rozdział 10 

Najważniejsze czynniki ryzyka i czynniki chroniące 

§ 29. 

1. Czynniki ryzyka potencjalnie wpływające na rozwój problemów w obszarze zdrowia 

psychicznego i zaburzeń, szczególnie u dzieci przedstawia Tabela nr 1. 

2. Czynniki chroniące przed rozwojem problemów w obszarze zdrowia psychicznego 

i zaburzeń, szczególnie u dzieci przedstawia Tabela nr 2. 
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Tabela nr 1. 

Indywidualne Rodzinne/społeczne Związane ze szkołą 
Wydarzenia i sytuacje 

życiowe 
Środowiskowe i kulturowe 

 uszkodzenie mózgu 

w okresie płodowym, 

 wcześniactwo, 

 urazy okołoporodowe, 

 niska waga urodzeniowa, 

 komplikacje zdrowotne, 

 upośledzenie fizyczne 

i intelektualne, 

 słabe zdrowie 

w dzieciństwie, 

 brak lub słaba więź 

z rodzicami 

w dzieciństwie, 

 niski poziominteligencji, 

 trudne usposobienie, 

 chroniczne choroby, 

 niewielkie umiejętności 

społeczne, 

 niska samoocena, 

 alienacja, 

 impulsywność. 

 nastoletnia matka, 

 posiadanie tylko jednego 

rodzica, 

 brak obecności ojca 

w domu rodzinnym, 

 bardzo liczna rodzina, 

 negatywne wzorce ról 

społecznych w 

otoczeniu, 

 przemoc i dysharmonia 

w rodzinie, 

 niezgoda małżeńska 

między rodzicami, 

 niewystarczającynadzór 

lub nieodpowiednie 

kierowanie dzieckiem, 

 małe zaangażowanie 

rodziców w 

aktywnośćdziecka, 

 zaniedbanie 

w dzieciństwie, 

 długotrwałe bezrobocie 

rodziców, 

 przestępczość rodziców, 

 nadużywanie środków 

psychoaktywnych 

przez rodziców, 

 przemoc rówieśnicza, 

 odrzucenie 

przez rówieśników, 

 słaba więź ze szkołą, 

 brak umiejętności 

kierowania własnym 

zachowaniem; 

 przynależność 

do destrukcyjnej 

grupy rówieśniczej, 

 niepowodzenia szkolne. 

 wykorzystanie fizyczne, 

seksualne i/lub 

emocjonalne, 

 zmiana szkoły, 

 rozwód i rozpad rodziny, 

 śmierć członka rodziny, 

 choroba fizyczna, 

 pogorszenie się zdrowia, 

 bezrobocie, 

 bezdomność, 

 uwięzienie, 

 ubóstwo, 

 brak stabilizacji 

ekonomicznej, 

 brak gwarancji pracy 

zarobkowej, 

 negatywne 

relacjeze współpracowni

kami, 

 wypadek w pracy, 

 uszczerbek na zdrowiu, 

ułomność, 

 opiekowanie się osobą 

chorą (niepełnosprawną), 

 przebywanie w domu 

opieki, 

 wojna lub naturalna 

 niekorzystne warunki 

socjoekonomiczne, 

 dyskryminacja społeczna 

lub kulturowa, 

 izolacja, 

 przemoc i przestępczość 

w sąsiedztwie, 

 zamieszkanie w okolicy 

pozbawionej środków 

transportu, sklepów 

i miejsc rekreacji. 
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 choroby psychiczne 

rodziców, 

 surowa dyscyplina 

lub brak dyscypliny 

w domu, 

 niekonsekwencja 

wychowawcza, 

 izolacja społeczna 

rodziny, 

 doświadczenie 

odrzucenia, 

 brak ciepła, czułości 

i sympatii wśród 

domowników. 

katastrofa. 

Źródło: Monograph, 2000. Commonwealth Department of Health and Aged Care 2000. Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental 

Health. Mental Health and Special Programs Branch, Canberra. 
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Tabela 2. 

Indywidualne 
Rodzinne/ 

społeczne 

Związane ze 

szkołą 

Wydarzenia i sytuacje 

życiowe 

Środowiskowe 

i kulturowe 

 równowaga psychiczna, 

 pozytywne usposobienie, 

 bezkonfliktowość,  

 odpowiednie 

odżywianie, 

 więź z rodziną, 

 poziom inteligencji 

powyżej przeciętnej, 

 osiągnięcia szkolne, 

 umiejętność 

rozwiązywania 

problemów, 

 wewnętrzne 

umiejscowienie kontroli, 

 kompetencjei umiejętnoś

ci społeczne, 

 prawidłowy styl radzenia 

sobie w różnych 

sytuacjach, 

 optymizm, 

 przekonania moralne, 

 sprecyzowane wartości, 

 pozytywne postrzeganie 

własnej osoby 

 wspierający i opiekuńczy 

rodzice, 

 harmonia w rodzinie, 

 bezpieczna i stabilna 

rodzina, 

 niezbyt duża rodzina, 

 różnica wieku między 

rodzeństwem wynosząca 

minimum dwa lata, 

 odpowiedzialność 

dorosłych i dzieci 

za rodzinę, 

 wspierające relacje 

z innymi dorosłymi 

i dziećmi, 

 silne normy etyczne 

i moralne postępowanie 

członków rodziny 

 poczucie przynależności, 

 przyjazny klimat 

w szkole, 

 prospołecznie 

nastawiona grupa 

rówieśnicza, 

 wymaganie od uczniów 

odpowiedzialności 

i udzielania sobie 

wzajemnej pomocy, 

 sukcesy edukacyjne, 

okazje do osiągnięć 

i rozpoznawania 

własnych uzdolnień, 

 zdecydowana niezgoda 

szkoły na przemoc 

 relacje z innymi 

znaczącymi osobami 

(partnerem, mentorem), 

 okazje do przeżycia 

wielkiej zmiany 

życiowej i znalezienia 

się w punkcie zwrotnym, 

 bezpieczeństwo 

ekonomiczne, 

 dobry stan zdrowia 

fizycznego 

 poczucie przynależności, 

 więź ze społecznością 

lokalną, 

 przynależność 

do kościoła lub innych 

grup w środowisku, 

 silne poczucie 

tożsamości kulturowej 

i dumy etnicznej, 

 dostępność pomocy 

i wsparcia ze strony 

odpowiednich służb 

społecznych 

Źródło: Monograph, 2000. Commonwealth Department of Health and Aged Care2000. Promotion, Prevention and Early Intervention for Mental 

Health. Mental Health and Special Programs Branch, Canberra 
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Rozdział 11 

Cele wychowawczo-profilaktyczne 

§ 30. 

Do podstawowych celów wychowawczo-profilaktycznych należy: 

1) wspieranie rozwoju osobowości ucznia we wszystkich sferach; 

2) zdobycie przez ucznia wiedzy i kształtowanie umiejętności dotyczących prowadzenia 

zdrowego trybu życia i podejmowania działań służących zdrowiu, kształtowanie 

postaw prozdrowotnych; 

3) kształtowanie czujności wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, psychicznego, 

społecznego i duchowego;  

4) kształtowanie postawy otwartości wobec innych osób; 

5) wzmacnianie umiejętności prawidłowej komunikacji, w tym postawy asertywnej; 

6) rozwijanie umiejętności potrzebnych do współdziałania w grupie; 

7) kształtowanie hierarchii systemu wartości z uwzględnieniem zdrowia jako jednej 

z najważniejszych wartości w życiu; 

8) rozbudzanie w uczniach poczucia sensu życia i istnienia człowieka; 

9) budowanie prawidłowych relacji w grupach rówieśniczych, rozwijanie więzi ze Szkołą 

i lokalnym środowiskiem; 

10) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności życiowych uczniów (samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania emocji, rozwiązywania konfliktów); 

11) kształtowanie umiejętności prawidłowego korzystania z nowoczesnych mediów 

(m.in. Internet, telefon, telewizja); 

12) przygotowywanie ucznia do podejmowania i pełnienia ról zawodowych, obywatelskich 

i społecznych; 

13) kształtowanie szacunku do ojczyzny, historii, symboli i świąt narodowych; 

14) kształtowanie postaw sprzyjających dobru przyrody, szacunku do przyrody; 

15) tworzenie pozytywnego klimatu w Szkole poprzez zapewnianie bezpieczeństwa 

wszystkim członkom środowiska szkolnego; 

16) ograniczanie możliwości występowania negatywnych zjawisk związanych 

ze stosowaniem różnych substancji psychoaktywnych (nikotyny, alkoholu, dopalaczy, 

narkotyków i innych); 

17) przygotowywanie uczniów do podejmowania właściwych wyborów życiowych; 

18) podniesienie poziomu wiedzy na temat skutków zdrowotnych i społecznych 

wszelkiego rodzaju uzależnień; 

19) kształtowanie postawy szacunku dla siebie i innych w Szkole i środowisku; 

20) pogłębianie umiejętności psychologicznych i profilaktycznych nauczycieli i rodziców. 
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Rozdział 12 

Obszary działań w ramach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

§ 31. 

1. Główne obszary działań w ramach Programu to: 

1) zdrowie; 

2) bezpieczeństwo; 

3) relacje; 

4) zagrożenia, nałogi i uzależnienia; 

5) wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

6) rozwój intelektualny; 

7) współdziałanie z rodzicami uczniów. 

2. Zadania, formy realizacji oraz osoby odpowiedzialneza wykonywanie określonych 

działań w ramach poszczególnych obszarów ilustrują Tabele 3 – 9. 
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Tabela 3. 

Obszar 1: Zdrowie. 

Cel: Kształtowanie postaw dotyczących zdrowego trybu życia. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie nawyku 

dbania o higienę osobistą 

Godziny wychowawcze z higienistką szkolną na temat higieny osobistej. Higienistka, wychowawcy 

Gazetki tematyczne. Nauczyciele, wychowawcy 

Godziny wychowawcze i pogadanki dotyczące higieny osobistej.  Nauczyciele, wychowawcy 

Pogadanki na temat różnych chorób zakaźnych i sposobów zapobiegania (czyste ręce, 

szczepionki, itp.). 

Nauczyciele, wychowawcy, 

higienistka 

Godziny wychowawcze, lekcje WDŻ, lekcje biologii dotyczące okresu dojrzewania. Wychowawcy, nauczyciele 

Przekazywanie informacji 

o zdrowym trybie życia 

Godziny wychowawcze i inne lekcje oraz pogadanki dotyczące zasad właściwego 

odżywiania. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Spotkania z lekarzami, psychologiem i higienistką szkolną. Wychowawcy, nauczyciele 

Realizacja programów profilaktycznych i kampanii związanych z szeroko pojętym 

zdrowiem (np. „Problem z głowy”). 

Wychowawcy, nauczyciele 

Edukacja prozdrowotna. Nauczyciele 

Zajęcia wyciszająco-relaksacyjne. Wychowawcy, nauczyciele 

Realizacja programu edukacji ekologicznej „Zdrowo jem – zdrowo żyję”. Nauczyciele 

Prezentacja filmów edukacyjnych i rozmowy dotyczące zagrożeń cywilizacyjnych. Wychowawcy 

Konkursy związane ze zdrowym trybem życia. Nauczyciele 

Zajęcia poświęcone umiejętnemu planowaniu czasu pracy i wypoczynku 

oraz wskazanie możliwości właściwego zagospodarowania czasu wolnego. 

Wyznaczeni nauczyciele 

Zajęcia ruchowe, sportowe rozgrywki międzyklasowe i międzyszkolne w piłkę nożną, 

siatkową, koszykową i tenis stołowy. 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego 

Podejmowanie działań przeciwko hałasowi w szkole Wychowawcy, nauczyciele 

Klasowe wycieczki piesze, rowerowe. Wychowawcy, nauczyciele 

Organizowanie Dnia Sportu. Wyznaczeni nauczyciele 

Współpraca z rodzicami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy Wychowawcy, nauczyciele 
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prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 

Kształtowanie postaw 

sprzyjających dbaniu 

o środowisko przyrodnicze 

Godziny wychowawcze, pogadanki, lekcje przyrodnicze dot. zagrożeń dla środowiska 

i form dbania o nie. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Udział w akcjach proekologicznych (np. Dzień Ziemi, zbieranie zużytych baterii) Wychowawcy, nauczyciele 
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Tabela 4. 

Obszar 2: Bezpieczeństwo 

Cel: Kształtowanie postaw służących bezpieczeństwu i przyjaznemu klimatowi Szkoły. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie nawyków 

właściwego zachowania, w 

tym służącego 

bezpieczeństwu 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami ucznia w ramach lekcji z wychowawcą. Wychowawcy 

Zapoznanie zeStatutemi innymi dokumentami regulującymi życie Szkoły. Nauczyciele, wychowawcy 

Zapoznanie z regulaminami pracowni, sali gimnastycznej, basenu na lekcjach 

organizacyjnych. 

Nauczyciele 

Przypomnienie/zapoznanie z normami postępowania uczniów w Szkole 

i konsekwencjami ich przekroczenia. 

Wychowawcy 

Konsekwentne stosowanie nagród i kar zawartych w dokumentach Szkoły. Wszyscy nauczyciele 

Spotkania z pedagogiem szkolnym. Pedagog szkolny 

Spotkania z policją w ramach programów prewencyjnych. (np. Bezpieczna droga 

do szkoły) oraz inne spotkania z policją. 

Wychowawcy, pedagog 

Pogadanki na temat bezpieczeństwa w różnych okolicznościach. Wychowawcy, nauczyciele 

Spotkania z przedstawicielami policji na temat prawnej odpowiedzialności dzieci 

i młodzieży, cyberbezpieczeństwa. 

Wychowawcy, pedagog 

Pogadanki, zajęcia, godziny wychowawcze, lekcje informatyki, gazetka oraz inne 

działania dotyczące bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz używania 

komputera, telefonu itp. (w tym poruszające tematykę zagrożenia uzależnieniami). 

Wychowawcy, nauczyciele 

informatyki 

Uświadamianie zagrożeń. Wychowawcy, nauczyciele 

Zapobieganie działaniom agresywnym poprzez warsztaty, zajęcia, godziny 

wychowawcze dotyczące tematyki przeciwdziałania agresji i przemocy, nauka kultury 

języka, udział w projektach. 

Wychowawcy, specjaliści 

Natychmiastowe reagowanie na wszelkie przejawy agresji i przemocy (fizycznej, 

psychicznej, słownej, cyberprzemocy i postępowanie zgodnie z przyjętymi w Szkole 

procedurami, wpisywanie uwag i sporządzanie notatek. 

Wszyscy nauczyciele, pedagog 
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Kształtowanie postaw 

tolerancji i szacunku wobec 

innych 

Zapoznanie z prawami dziecka w ramach zajęć i zabaw integracyjnych (np. program 

A. Kołodziejczyka). Pokaz filmu Dzieci mają głos. 

Wychowawcy 

Godziny wychowawcze dotyczące praw człowieka. Wychowawcy 

Warsztaty i inne zajęcia dotyczące tolerancji i szacunku, pogadanki dotyczące 

poczucia własnej wartości. 

Wychowawcy 

Zajęcia dotyczące kształtowania wartości w tym wartości rodziny w życiu człowieka. Wychowawcy 

Dokładne omówienie praw dziecka oraz ich prezentacja wymienionych praw 

na tablicy ściennej. 

Wychowawcy 

Treningi asertywności i komunikowania swoich potrzeb we właściwy sposób. Specjaliści 

Utrwalanie szacunku do autorytetu nauczyciela podczas wszystkich działań. Wszyscy nauczyciele 
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Tabela 5. 

Obszar 3: Relacje 

Cel: Budowanie wspólnoty klasowej i szkolnej. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Wzmacnianie umiejętności 

komunikacyjnych 

Zajęcia integracyjne; trening interpersonalny. Wychowawcy, pedagog, 

specjaliści 

Warsztaty dotyczące komunikacji grupowej, sposobów rozwiązywania konfliktów 

i problemów, mediacji, rozwijania i wzmacniania umiejętności psychologicznych 

i społecznych uczniów. 

Wychowawcy, pedagog, 

specjaliści 

Udział w projektach rządowych i warsztatach. Wychowawcy, pedagog 

Rozwijanie postaw 

otwartości i chęci niesienia 

pomocy 

Praca w organizacjach działających w Szkole (Samorząd Uczniowski, SKKT Azymut, 

szkolne koło LOP, szkolne koło Caritas, wolontariat). 

Wychowawcy, nauczyciele 

Udział w imprezach (Dni Otwartej Szkoły, Koncert Świąteczny, wycieczki klasowe, 

Dni Rodziny, spotkania opłatkowe, zabawy andrzejkowe, karnawałowe, dyskoteki, 

Dzień Wiosny, Dni Europejczyka, wyjścia do teatru, kina, filharmonii, turnieje 

i konkursy wiedzy i umiejętności z różnych dziedzin). 

Wychowawcy, nauczyciele 
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Tabela 6. 

Obszar 4: Zagrożenia, nałogi i uzależnienia. 

Cel: Zapobieganie zagrożeniom, nałogom i uzależnieniom. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie umiejętności 

radzenia sobie z 

trudnościami, kształtowanie 

asertywności 

Godziny wychowawcze, pogadanki, warsztaty dążące do wyrobienia nawyku 

mówienia NIE w sytuacjach, gdy ktoś próbuje namówić ucznia do zagrażających 

działań, w tym używania środków uzależniających (narkotyki, dopalacze, nikotyna, 

alkohol, inne środki psychoaktywne). 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Godziny wychowawcze, warsztaty kształcące umiejętność radzenia sobie ze stresem. Wychowawcy 

Świadczenie pomocy w rozwiązywaniu trudności – uświadamianie o możliwości 

zwrócenia się z problemami do konkretnej osoby w Szkole – rozmowy. 

Wychowawcy, pedagog 

Treningi interpersonalne, relaksacji itp. 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym (np. hazardowi) – pogadanki, akcje 

informacyjne itp. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Zapobieganie wagarom 

i spóźnieniom 

Regularny kontakt z rodzicami uczniów i pedagogiem szkolnym. Dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

Rozmowy bieżące. Dyrektor, wychowawcy, 

nauczyciele 

Udzielanie uczniom pomocy w nauce w formie konsultacji, zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i innych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Zachęcanie uczniów do korzystania z zajęć pozalekcyjnych i innych form działalności 

w Szkole. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Motywowanie uczniów, zachęcanie ich do przezwyciężania trudności, docenianie 

starań uczniów poprzez pochwały przy małych osiągnięciach. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze Statutem, w tym prawami i obowiązkami 

ucznia, zasadami usprawiedliwiania nieobecności, możliwych konsekwencjach 

w wypadku licznych nieobecności nieusprawiedliwionych; 

Wychowawcy 

Kontrola frekwencji uczniów; reagowanie na brak obecności i spóźnienia na lekcje, Wychowawcy, nauczyciele, 
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konsekwentne wpisywanie spóźnień na lekcje. pedagog 

Odzwierciedlanie liczby nieobecności nieusprawiedliwionych w ocenach 

z zachowania. 

Wychowawcy 

Prowadzenie działań 

informacyjnych przeciwko 

zagrożeniom, nałogom i 

uzależnieniom 

Przekazywanie informacji o negatywnych konsekwencjach stosowania używek i 

innych substancji. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog. 

Zajęcia, prelekcje o negatywnych skutkach zażywania różnych substancji 

psychoaktywnych , dopalaczy,  papierosów i alkoholu. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, higienistka 

Gazetka profilaktyczna Pedagog 

Zapoznanie uczniów z regulaminami i procedurami postępowania w sytuacji 

ujawnienia zachowań ryzykownych. 

Wychowawcy 

Systematyczna kontrola toalet i innych pomieszczeń Szkoły w ramach dyżurów 

nauczycieli celem przeciwdziałania zagrożeniom. 

Nauczyciele 

Prowadzenie systematycznych działań edukacyjno-informacyjnych wśród uczniów 

na temat prawidłowych postaw - profilaktyka agresji i przemocy, w tym 

cyberprzemocy. 

Nauczyciele, wychowawcy 

Udział w ogólnopolskich akcjach i programach profilaktycznych związanych 

promocją zdrowia psychicznego i profilaktyki uzależnień, również od gier 

komputerowych, Internetu itp. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

higienistka 

Lekcje i pogadanki dotyczące poznania różnic w budowie anatomicznej i psychicznej 

dziewcząt i chłopców. 

Wyznaczeni nauczyciele, 

higienistka 

Omówienie problemów wczesnej inicjacji seksualnej. Wychowawcy, wyznaczeni 

nauczyciele 

Lekcje, pogadanki, warsztaty, zajęcia mające na celu kształtowanie u uczniów 

umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, kształtowania krytycznego myślenia i 

umiejętności podejmowania decyzji w trudnych sytuacjach, podnoszenia samooceny. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, specjaliści 

Realizacja okazjonalnych elementów programów profilaktycznych. Wychowawcy, nauczyciele 

Kształtowanie postaw 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i innych mediów. 

Godziny wychowawcze, prelekcje, gazetka, pokazy filmów edukacyjnych, pogadanki 

dotyczące prawidłowego korzystania z mediów, uświadamianie zagrożeń (w tym 

odnośnie cyberprzemocy i możliwości uzależnienia). 

Wychowawcy, nauczyciele 

informatyki, pedagog 
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Tabela 7. 

Obszar 5: Wychowanie obywatelskie i patriotyczne. 

Cel: Przygotowywanie uczniów do podejmowania ról obywatelskich i patriotycznych. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Znajomość życia i postaci 

Prymasa Kardynała 

Wyszyńskiego, ukazywanie 

wartości i postaw, 

pielęgnowanie tradycji 

szkoły 

Lekcje i pogadanki dotyczące Patrona Szkoły. Nauczyciele 

Zapoznawanie z symbolami Szkoły i hymnem Szkoły. Wychowawcy 

Udział w uroczystościach kościelnych i szkolnych (np. Dzień Patrona). Wychowawcy, nauczyciele 

Organizowanie i udział w innych uroczystościach i akcjach (np. Piknik Rodzinny, 

Dzień Rodziny, Dzień Otwarty, Dzień wolontariatu, Akcje Samorządu, Akcje na rzecz 

Schroniska „Kundelek”, Hospicjum dla dzieci). 

Wychowawcy, nauczyciele 

Godziny wychowawcze i pogadanki dotyczące systemu wartości, ze wskazaniem 

i uzasadnieniem najistotniejszych wartości w życiu. Dawanie przykładu uczniom. 

Promowanie autorytetów, w tym wynikających z bieżących kierunków polityki 

oświatowej. 

Wychowawcy 

Promowanie kultury słowa i zasad savoir vivre podczas lekcji, godzin 

wychowawczych, organizacji wyjść. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Kształtowanie szacunku 

do ojczyzny, historii, 

symboli i świąt 

narodowych 

Organizacja i udział w apelach z okazji świąt państwowych i rocznic (między innymi 

Święto Niepodległości, Konstytucja 3 maja). 

Wychowawcy, nauczyciele 

Wyjścia i wycieczki do muzeum, teatru, ważnych miejsc ukazujących historię Państwa 

i narodu. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Zapoznawanie z symbolami narodowymi, historią i znaczeniem, okazywanie 

szacunku. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Zapoznawanie z historią Rzeszowa i województwa. 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

Zapoznawanie z historią, znaczeniem różnych osób – w tym m. in. św. Jan Paweł II, 

Leopold Tyrman, Roman Ingarden, Hetman Stanisław Żółkiewski, Bitwa 

Warszawska. 

Nauczyciele 
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Tabela 8. 

Obszar 6: Rozwój intelektualny 

Cel: Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym oraz rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Wzbudzanie chęci do 

efektywnej nauki 

Pogadanki na temat sposobów uczenia się, planowania dnia, czasu pracy, nauki, 

zabawy, zasad pracy z komputerem, właściwej postawy przy biurku. 

Wychowawcy 

Lekcje biblioteczne wskazujące źródła informacji i sposobów korzystania z nich. Nauczyciele bibliotekarze 

Pogadanki na temat właściwego przygotowania miejsca do zabawy i miejsca do nauki. Wychowawcy 

Godziny wychowawcze na temat uczenia się (technik szybkiego uczenia się). Nauczyciele 

Spotkania na godzinach wychowawczych z laureatami konkursów np. wywiad 

z uczniem zdolnym, sylwetka ucznia. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Udział w uroczystościach, zawodach i konkursach (wyzwalanie potrzeby uczestnictwa 

w kulturze). 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, specjaliści 

Rozwijanie różnych kompetencji poprzez zróżnicowane formy i metody pracy – 

dążenie do osiągnięcia dojrzałości ucznia we wszystkich sferach. Praca nad 

rozważnym, planowym działaniem, podejmowaniem decyzji z namysłem, 

koncentracją. 

Wychowawcy, pedagog 

Odpowiedni dobór treści i rozkład materiału dostosowany do aktualnych możliwości 

uczniów. 

Wychowawcy, nauczyciele 

Wspomaganie uczniów 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych 

oraz wykazujących 

problemy w nauce 

Kształtowanie samodyscypliny uczniów poprzez regularne działania dydaktyczne 

i wychowawcze podczas lekcji i innych zajęć. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Organizowanie zajęć dla uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy (zajęcia 

dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, rewalidacyjne, 

logopedyczne, profilaktyczno-wychowawcze, świetlicowe itp.). 

Wychowawcy, pedagog 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2 w Rzeszowie oraz innymi 

poradniami w tym specjalistycznymi. 

Wychowawcy, pedagog 

Pomoc koleżeńska w nauce. Wychowawcy 

Dostosowywanie wymagań edukacyjnych do potrzeb i możliwości rozwojowych 

i edukacyjnych uczniów – zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym 

dzieci i młodzieży. 

Wychowawcy, nauczyciele 
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Opieka nad uczniami posiadającymi opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-

pedagogicznej. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Systematyczne informowanie rodziców o postępach dziecka w nauce. Wychowawcy 

Wspomaganie uczniów 

zdolnych 

Organizowanie czasu wolnego (zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, koła zainteresowań Wychowawcy, nauczyciele 

Przygotowywanie do olimpiad i konkursów. Nauczyciele 

Dostosowywanie zadań podczas lekcji. Nauczyciele 



42 

 

Tabela 9. 

Obszar 7: Współdziałanie z rodzicami uczniów 

Cel: Wspomaganie rodziców w prawidłowym pełnieniu funkcji wychowawczych. 

Zadania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne 

Kształtowanie 

pozytywnych relacji 

i współpracy Szkoły 

z rodzicami 

Współpraca z Radą Rodziców. Dyrektor, wychowawcy 

Organizacja uroczystości. Dyrektor, wychowawcy 

Organizacja konsultacji i spotkań dla rodziców. Wychowawcy, nauczyciele 

Kierowanie rodziców do różnych form pomocy (poradnie, instytucje, stowarzyszenia). Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog 

Prowadzenie pedagogizacji rodziców w odniesieniu do aktualnych potrzeb. Wychowawcy, pedagog, 

specjaliści 

Organizacja szkoleń, warsztatów. Dyrektor, wychowawcy 

nauczyciele, pedagog 

Zapoznanie z zasadami współpracy ze Szkołą oraz przypominanie o zasadach, 

regulaminach, procedurach itp. 

Wychowawcy 

Włączanie rodziców w działania Szkoły, podejmowanie decyzji  oraz ważne 

wydarzenia. 

Wychowawcy 

Prowadzenie systematycznych działań edukacyjno-informacyjnych wśród nauczycieli, 

pracowników Szkoły i rodziców upowszechniających umiejętności rozpoznawania 

sytuacji zagrożenia. 

Nauczyciele, wychowawcy, 

pedagog 

Szkolenia i pogadanki dla rodziców i nauczycieli dotyczące tematyki zagrożeń wśród 

dzieci, w tym uzależnień i bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

specjaliści 
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§ 32. 

1. Działania powyższe obejmują dążenie do wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej 

dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej 

oraz działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

2. Każdy wychowawca zobowiązany jest do stworzenia i realizacji planu wychowawczo-

profilaktycznego dostosowanego do swojego oddziału w oparciu o Program. 

 

§ 33. 

Najważniejsze działania skierowane do nauczycieli przedstawia Tabela nr 10. 

 

Tabela nr 10. 

Zadania Formy realizacji 

1. Stałe doskonalenie 

kompetencji 

wychowawczych. 

1. Poznawanie przepisów określających pracę wychowawczo-

profilaktyczną Szkoły. 

2. Przygotowanie i przeprowadzenie rad szkoleniowych dotyczących 

pracy z młodzieżą w ramach wychowania i profilaktyki. 

3. Pomoc przy opracowywaniu planów wychowawczo-

profilaktycznych. 

4. Pokazowe lekcje dotyczące wychowania i profilaktyki. 

5. Udział wychowawcy w warsztatowych zajęciach prowadzonych 

w oddziale. 

6. Wskazanie literatury pedagogiczno-psychologicznej. 

7. Służenie konspektami do pracy wychowawczo-profilaktycznej. 

8. Przygotowanie „biblioteczki do zajęć profilaktycznych”(pracownicy 

biblioteki). 

9. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji 

nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków i substancji psychoaktywnych 

(np. Szkolenia w ramach rekomendowanych programóww miarę 

możliwości szkoły). 

10. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania środków i substancji,psychoaktywnych, norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

11. Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie 

budowania podmiotowych relacji z uczniami,wychowankami 

oraz ich rodzicami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów 

lub wychowanków. 

12. Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie 

realizacji szkolnej interwencji profilaktycznejw przypadku 

podejmowania przez uczniów i wychowanków zachowań 

ryzykownych. 

2. Propagowanie 

kursów i szkoleń. 

1. Informowanie o kursach, szkoleniach w pokoju nauczycielskim. 

2. Informowanie o formach doskonalenia podczas rad pedagogicznych 

i szkoleniach z zakresu wychowania i profilaktyki. 

3. Diagnozowanie potrzeb w zakresie doskonalenia. 
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4. Mobilizacja do udziału w kursach. 

5. Promowanie nauczycieli doskonalących się w wychowaniu 

i profilaktyce. 

6. Zachęcanie do tworzenia własnych programów wychowawczych 

i profilaktycznych. 

3. Spotkania Rady 

Pedagogicznej 

z pracownikami 

instytucji 

działających na rzecz 

dzieci. 

Spotkania z pracownikami: poradni psychologiczno-pedagogicznych, 

policji, sądu dla nieletnich, CUD, PCEN itp. 

4. Wspieranie 

nauczycieli w pracy 

wychowawczo-

profilaktycznej. 

1. Spotkania wychowawców z pedagogiem i rozwiązywanie 

problemów wychowawczych w oddziałach. 

2. Uwzględnianie problematyki profilaktyki w rozkładach materiałów 

– praca w zespołach samokształceniowych. 

3. Nauczyciele zobowiązani są do realizacji działań wychowawczo-

profilaktycznych w ramach poszczególnych przedmiotów. 

 

§ 34. 

1. Działania Szkoły skierowane do rodziców mają pomóc im w trudnej sztuce 

wychowania dzieci oraz przybliżyć zasady i prawidłowości rządzące funkcjonowaniem 

rodziny zwłaszcza występującej w rodzinie relacjach: rodzice – dzieci, dzieci – rodzice. 

2. Najważniejsze działania skierowane do rodziców  przedstawia Tabela nr 11. 

 

Tabela nr 11. 

Zadania Formy realizacji 

1. Informowani o pracy 

Szkoły i jej 

regulaminach 

oraz funkcjonowaniu 

dziecka w szkole. 

1. Zapoznanie ze Statutem, Programem Wychowawczo-

Profilaktycznym i informowanie o organizacji roku szkolnego, 

planach lekcji, działalności kółek, terminach wywiadówek. 

2. Informowanie o wynikach w nauce i zachowaniu na spotkaniach 

z rodzicami. 

3. Pisma informujące o wynikach w nauce. 

4. Rozmowy telefoniczne z rodzicami. 

5. Prezentacja prac i wyników młodzieży podczas zebrań rodziców. 

2. Włączanie rodziców 

do pracy Szkoły 

(kształtowanie więzi 

i wspólnej 

odpowiedzialności 

za wychowanków). 

1. Pozyskiwanie zgody rodziców na realizację programów szkolnych. 

2. Spotkania z wychowawcami (indywidualne i grupowe). 

3. Korzystanie z pomocy rodziców. 

4. Pomoc rodziców przy organizacji imprez klasowych i szkolnych. 

5. Zapraszanie rodziców na imprezy klasowe i szkolne. 
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3. Doskonalenie 

wiedzy 

i umiejętności 

z zakresu 

wychowania 

i profilaktyki. 

1. Spotkania z pedagogiem szkolnym. 

2. Spotkania z pracownikami instytucji działającymi na rzecz dzieci 

i rodziny. 

3. Udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej przedstawicieli Rady 

Rodziców. 

4. Poszerzanie wiedzy rodziców, nauczycieli i wychowawców 

na temat prawidłowości rozwojui zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środkówi substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet 

i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego 

typu przypadkach. 

5. Działaniazwiązane z szeroko pojętą profilaktyką uzależnień – w tym 

w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych – zgodnie z potrzebami  - działania oparte na 

naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności we 

współpracy m.in. z z państwowymi wojewódzkimi i państwowymi 

powiatowymi inspektorami sanitarnymi, policją.  

6. Zajęcia, warsztaty zgodnie z zapotrzebowaniem. 

7. Wskazanie literatury pedagogiczno-psychologicznej. 

8. Indywidualne spotkania z wychowawcą. 

9. Spotkania rodziców z Dyrektorem. 

10. Wykorzystywanie wiedzy innych rodziców jako ekspertów na 

spotkaniach z rodzicami. 

11. Dostarczanie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom 

i rodzicom na temat skutecznychsposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych związanych 

z przeciwdziałaniem używaniuśrodków i substancji. 

12. Udostępnianie informacji o specjalistycznej pomocy. 

 

 

Rozdział 13 

Formy współpracy z rodzicami w rozwiązywaniu problemów młodzieży 

§ 35. 

Szkoła współpracuje z rodzicami w realizacji działań wychowawczych i profilaktycznych 

stosując różnorodne formy działań. 

 

§ 36. 

Zbiorowe formy współpracy to: 

1) wywiadówki, dotyczące osiągnięć szkolnych w nauce i zachowaniu, omawiające 

problemy uczniów, 

2) spotkania z ekspertem (pedagogiem, rodzicem, pracownikiem poradni psychologiczno-

pedagogicznej, policjantem lub innym specjalistą), 

3) spotkania poświęcone pedagogizacji rodziców dotyczące problemów wychowania 

i profilaktyki. 
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§ 37. 

Indywidualne formy współpracy stanowiące uzupełnienie i wzbogacenie spotkań 

zbiorowych to: 

1) konsultacje pedagogiczne rodziców z wychowawcą, nauczycielem przedmiotu, 

pedagogiem oraz Dyrektorem; 

2) wizyty domowe w szczególnych przypadkach; 

3) korespondencje za pomocą dzienniczka ucznia, listów i pism informujących; 

4) rozmowy telefoniczne. 

 

§ 38. 

1. We wszystkich podejmowanych działaniach zmierza się do kształtowania przyjaznego 

klimatu w Szkole, budowania prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów 

i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców, w tym wzmacniania 

więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

2. Zadania mogą być zawarte podczas realizacji: 

1) lekcji, 

2) zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów, 

3) zajęć z wychowawcą, 

4) kół zainteresowań, 

5) zajęć dodatkowych, 

6) zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

7) programów, w tym programów profilaktycznych, projektów, uroczystości 

szkolnych, 

8) pogadanek, 

9) spotkań ze specjalistami z różnych placówek i instytucji, 

10) konkursów, zawodów sportowych, 

11) wycieczek, 

12) zebrań, szkoleń.  

 

 

Rozdział 14 

Postanowienia końcowe 

§ 39. 

Efekty działań wychowawczo-profilaktycznych ulegać będą bieżącej analizie: 

1) zgodnie z potrzebami– w ramach ewaluacji przeprowadzanie np.analizy dokumentacji, 

rozmów, obserwacji. 

2) zgodnie z potrzebami – nadzór Dyrektora; 
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3) analiza dokumentacji wychowawców, nauczycieli, sprawozdań i wpisów 

do dzienników. 

 

§ 40. 

1. Sprawy nieujęte w niniejszym Programie reguluje Statut oraz akty prawa wyższego 

rzędu. 

2. Powyższy Program wchodzi w życie z dniem 30.09.2019 r. 


