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I. Podstawa prawna:  

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku „Prawo oświatowe” (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 z późn. 

zm.), art. 4, art. 26, art. 84 i in. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14.02.2017 roku w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej […] (Dz.U. z 2017 r. poz. 356 z późn. zm.). 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30.01.2018 roku w sprawie 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, technikum 

oraz branżowej szkoły II stopnia […] (dz.U. 2018, poz. 467 z późn. zm.). 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 roku (Dz.U. z 

2016, poz, 1249) oraz z dnia 22 stycznia 2018 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. 2018 r, poz. 214). 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach Dz.U. 2020 poz. 1386 (data wejścia w życie: 14 sierpnia 2020r) 

nowelizowany akt prawny. 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Dz.U. 2020 poz. 1389 

(data wejścia w życie: 1 września 2020 r) nowy akt prawny. 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 roku zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 Dz.U. 2020 poz. 1394 (data wejścia w 

życie: 1 września 2020 r) nowelizowany akt prawny 

8. statut szkoły. 

  

II. Diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego. 

Celem badań była ocena czynników ryzyka i czynników chroniących zachowań 

problemowych/ryzykownych uczniów naszej szkoły, a także dynamiki ich rozwoju w ciągu 

ostatnich dwóch lat szkolnych. Przedmiotem badań były cztery grupy zachowań 

problemowych/ryzykownych uczniów:  

1) przemoc i zachowania agresywne, 

2) wykluczenie społeczne, 

3) używanie substancji psychoaktywnych, 

4) problemy szkolne oraz psychospołeczne czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

uwzględniające wpływy rówieśnicze, rodzinne, szkolne, środowiskowe i cechy 

indywidualne.  

Wnioski i wyniki badania stanowią podstawę do wprowadzenia zmian w Programie 

wychowawczo-profilaktycznym na rok szkolny 2020/2021, a także informację do planowania 



wewnętrznego doskonalenia nauczycieli oraz oceny skuteczności i adekwatności 

podejmowanych działań w zakresie opieki i wychowania w roku szkolnym poprzednim.   

 Szkolny zespół badawczy przygotowując badanie bazował na wynikach badań z 

poprzedniego roku oraz badaniach zewnętrznych. Zakreślały one obszary, które sprzyjały 

występowaniu oraz zażywaniu środków odurzających. Posługując się definicją, że czynniki 

ryzyka to cechy osobowe, sytuacje, warunki i wydarzenia życiowe potencjalnie wpływające 

na pojawienie się problemów w obszarze zdrowia psychicznego, zwiększające 

prawdopodobieństwo ich wystąpienia, przyjęliśmy, że są to: 

Indywidualne czynniki ryzyka: 

• niska samoocena, 

• deficyty rozwojowe: nadpobudliwość, słaba odporność na frustrację, niedojrzałość 

emocjonalna i społeczna, słaba kontrola wewnętrzna, 

• cechy charakteru takie jak: impulsywność, skłonność do zachowań ryzykownych, wysoki 

poziom lęku i niepokoju, 

• podatność na wpływy, 

• niski poziom oczekiwania sukcesu, 

• duże zapotrzebowanie na stymulację, 

• wcześnie występujące zachowania problemowe (zachowania opozycyjne, buntownicze, 

agresywne), 

• wczesne rozpoczynanie eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi (inicjacja 

przed 12 rokiem życia), 

• pozytywne oczekiwania dotyczące skutków picia alkoholu i używania innych substancji. 

Rodzinne czynniki ryzyka: 

• niekorzystne czynniki prenatalne (palenia papierosów lub picie alkoholu przez matkę w 

czasie ciąży), 

• brak więzi z rodzicami, wrogość wobec dziecka, 

• konflikty rodzinne z udziałem dziecka, 

• nieprawidłowa realizacja ról rodzicielskich (słaby nadzór nad dzieckiem, małe 

zaangażowanie rodziców w aktywność dziecka, surowa dyscyplina w domu lub brak 

dyscypliny; niekonsekwencja wychowawcza), 

• przyzwalające postawy rodziców wobec różnych zachowań problemowych dzieci, 

• antyspołeczne wzorce ról w dzieciństwie, negatywne wzory starszego rodzeństwa (picie, 

palenie, używanie narkotyków), 

• przestępczość, nadużywanie środków psychoaktywnych przez rodziców, choroby 

psychiczne rodziców. 

Czynniki ryzyka związane ze szkołą: 

• wczesne niepowodzenia w nauce, 

• negatywny stosunek do szkoły i obowiązków szkolnych, 

• problemy z zachowaniem w szkole. 

 

 



Czynniki związane z rówieśnikami 

• przynależność do niekonstruktywnej grupy rówieśniczej (rówieśnicy z problemami w 

zachowaniu, nie respektujący norm społecznych, używający substancji 

psychoaktywnych), 

• obserwowanie u rówieśników aprobaty dla używania substancji psychoaktywnych, 

• odrzucenie przez rówieśników. 

Czynniki środowiskowe: 

• duża dostępność substancji psychoaktywnych, 

• nasilenie przemocy w środowisku lokalnym, 

• bieda, niski status społeczno-ekonomiczny, 

• wysoka przestępczość, nieprzestrzeganie prawa. 

Czynniki chroniące to cechy, sytuacje, warunki i wydarzenia życiowe, które zmniejszają 

prawdopodobieństwo wystąpienia problemów i zaburzeń. Stanowią one swego rodzaju bufor 

redukujący wpływ czynników ryzyka, modyfikując ich potencjalny negatywny wpływ, a tym 

samym zwiększając odporność jednostki na trudne sytuacje życiowe tak, że może lepiej się z 

nimi zmagać. Od końca lat 70-tych, kiedy rozpoczęto badania nad procesami chroniącymi 

przed używaniem substancji psychoaktywnych, zidentyfikowano wiele czynników 

chroniących. Przykłady najważniejszych z nich to: 

Czynniki chroniące indywidualne: 

• wysoka inteligencja, zdolność uczenia się, ciekawość poznawcza, 

• posiadanie planów i celów życiowych, aspiracje edukacyjne, 

• zrównoważony temperament, towarzyskość, dobre zdolności adaptacyjne, 

• sprawne mechanizmy samokontroli (radzenie sobie z negatywnymi emocjami, kontrola 

impulsów), 

• poczucie własnej wartości, wiara we własne możliwości, 

• optymizm i pogoda ducha, 

• umiejętności społeczne (porozumiewanie się z innymi w sytuacjach konfliktowych, 

rozwiązywanie problemów, asertywność, poczucie własnej skuteczności). 

Czynniki chroniące rodzinne: 

• silna więź z rodzicami, 

• zaangażowanie rodziców w życie dziecka, 

• wsparcie ze strony rodziców, zaspokajanie potrzeb dziecka (emocjonalnych, 

poznawczych, społecznych i materialnych), 

• zasady rodzinne, jasne oczekiwania rodziców. 

Czynniki chroniące związane ze szkołą: 

• poczucie przynależności do szkoły, do klasy, 

• pozytywny klimat szkoły i wsparcie nauczycieli, 

• wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy, 

• wzmocnienia pozytywne, okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych 

osiągnięć. 



Czynniki chroniące rówieśnicze: 

• przynależność do pozytywnej grupy rówieśniczej (rówieśnicy akceptujący normy, z 

aspiracjami edukacyjnymi, prospołeczni). 

Czynniki chroniące środowiskowe: 

• zaangażowanie w konstruktywną działalność (dostęp do klubów młodzieżowych, klubów 

sportowych, wspólnot religijnych, wolontariat), 

• przyjazne i bezpieczne sąsiedztwo (dostęp do ośrodków rekreacji, klubów, poradni, 

ośrodków interwencji kryzysowej), 

• obecność wspierających, mądrych dorosłych (mentorów, wychowawców, trenerów, 

księży itp.). 

Nasze badanie koncentrowało się wokół obszarów związanych z: samopoczuciem 

dzieci/młodzieży w środowisku szkolny, klasowym, relacjami z rówieśnikami, rodzicami, 

nauczycielami, zainteresowaniami, obowiązującymi zasadami. Ponadto zostały zadane 

pytania o substancje psychoaktywne (narkotyki, dopalacze) – głównie o wiedzę o nich, a 

także ich dostępność. 

Wnioski i wyniki badania stanowią podstawę do identyfikacji czynników ryzyka i czynników 

chroniących, a tym samym wprowadzenia zmian w Programie wychowawczo-

profilaktycznym na rok szkolny 2020/2021, a także informację do planowania wewnętrznego 

doskonalenia nauczycieli oraz oceny skuteczności i adekwatności podejmowanych działań w 

zakresie opieki i wychowania w roku szkolnym poprzednim.   

 

III.  Przyjęta wizja szkoły. 

1. Szkoła jest instytucją, która współpracuje z rodzicami, stwarza optymalne warunki do 

wspierania wszechstronnego rozwoju ucznia i przygotowania go do pracy zawodowej, 

życia w rodzinie i społeczeństwie. 

2. Szkoła opiera swoją działalność na uniwersalnych wartościach humanistycznych, takich 

jak: poszanowanie życia, zdrowia i godności drugiego człowieka, tolerancji dla 

odmiennych kultur, sprawiedliwego i uczciwego traktowania ludzi i pracy, którą 

wykonują, szacunku do własnego kraju i odpowiedzialności za losy swoje i 

społeczności lokalnej. 

3. Szkoła systematycznie analizuje potrzeby uczniów i efekty pracy wychowawczej i na tej 

podstawie, po konsultacji z rodzicami i samorządem szkolnym ustala zadania 

priorytetowe, które w ogólnym kształcie mają wyzwalać aktywność uczniów, rozwijać 

samodzielność i doprowadzić do dojrzałości emocjonalno-społecznej. 

4. Szkoła dba o rozwój ucznia w sferze intelektualnej, społeczno-moralnej, emocjonalnej i 

zdrowotnej z ukierunkowaniem na samorealizację czyli stan świadomego kierowania 

własnym rozwojem w celu osiągnięcia satysfakcjonujących relacji z ludźmi i godnych 

warunków życiowych pozwalających korzystać z dóbr kulturalnych i różnych form 

rekreacji. 

5. Szkoła kształtuje postawy moralne i obywatelskie zgodnie z ideą demokracji, pokoju i 

przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i kultur. 

 
 



IV. Przyjęta sylwetka wychowanka. 

Uczeń nabywa w naszej szkole cech ważnych dla prawidłowego funkcjonowania w życiu, tj.: 

1. samodzielność – uczeń kieruje swoim działaniem, dociera do różnych źródeł informacji, 

potrafi dokonać wyboru wartości, radzi sobie w sytuacjach problemowych, rozstrzyga 

wątpliwości i problemy moralne zgodnie z przyjętą hierarchią wartości, potrafi dokonać 

samooceny, prezentuje własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi; 

2. odpowiedzialność – uczeń odpowiada za swoje wyniki w nauce, za skutki 

podejmowanych decyzji, potrafi odróżnić rzeczywistość  od wyobraźni, 

podporządkowuje się określonym zasadom życia społecznego, dba o zdrowie i życie 

własne i innych; 

3. twórczość – uczeń rozumie potrzebę doskonalenia i rozwijania samego siebie, tworzy 

własny warsztat pracy, rozwija swoje zainteresowania, rozwiązuje zadania problemowe 

związane z otaczającym go światem; 

4. etyczność – uczeń odróżnia prawdę od kłamstwa, umie współdziałać z innymi, rozumie 

sens praw i obowiązków, szanuje siebie i innych, szanuje dobro wspólne, dba o 

estetyczny wygląd własny i otoczenia. 

V. Cele programu. 

Podstawowym celem szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest:  

1. wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju wychowanka poprzez: zaspokajanie jego 

indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, 

budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych stron; 

2. kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: kreowanie 

i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu widzenia kultury i 

relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych; 

3. profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie 

uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, 

proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed bezpośrednimi 

niebezpieczeństwami; 

4. korekcja deficytów i urazów powstałych w toku wcześniejszego wychowania poprzez: 

diagnozę deficytów, stwarzanie takich sytuacji, by uczeń mógł zdobywać doświadczenia 

korygujące dotychczasowe urazy, udzielanie wsparcia terapeutycznego. 

VI. Adresaci i realizatorzy programu. 

Adresatami niniejszego programu są: 

1. wszyscy uczniowie naszej szkoły; 

2. rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swego dziecka – naszego 

ucznia; 

3. nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego programu. 

 

 

 

 



Działania adresowane do wszystkich uczniów:  

1. zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami, w tym z ich prawami i 

obowiązkami, omówienie na lekcjach wychowawczych organizacji pracy szkoły, 

podstawowych zapisów Statutu, WSO i Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

2. propagowanie szacunku dla kultury, tradycji i zdrowego stylu życia, udział w 

tradycyjnych świętach i obrzędach narodowych, lokalnych i szkolnych; 

3. budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej; 

4. budowanie i aktywizowanie zespołu klasowego; 

5. strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne; 

6. promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z 

ochroną zdrowia; 

7. zagadnienia kształtujące postawy prozdrowotne uczniów oraz ugruntowujące wiedzę na 

temat ochrony klimatu, a także zagadnienia wskazujące korzyści ze znajomości prawa w 

codziennym życiu, gospodarowania posiadanymi środkami, w tym oszczędzania. 

Działania skierowane do rodziców:  

a. monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły: 

• rozmowy i konsultacje indywidualne; 

• dyskusje podczas wywiadówek klasowych; 

• anonimowe sondaże ankietowe. 

b. psychoedukacja: wykłady o tematyce wychowawczej z udziałem pedagoga. 

Działania skierowane do nauczycieli:  

1. rozmowy i konsultacje indywidualne; 

2. dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej; 

3. udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

 

VII.  Rola i zadania wychowawcze nauczycieli. 

Wychowawcą jest każdy pracownik pedagogiczny naszej szkoły. 

1. Wychowawca klasy: 

a. jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowania powierzonych mu uczniów, 

planuje i organizuje pracę klasy; 

b. prowadzi lekcje wychowawcze według planu zaakceptowanego przez dyrektora. 

2.  Nauczyciel przedmiotowy: 

a. jest wychowawcą; 

b. realizuje podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o 

indywidualizowanie pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na każdej lekcji. 



3. Pedagog i psycholog szkolny: 

a. swoimi kompetencjami i warsztatem służy uczniom, rodzicom i nauczycielom; 

b. udziela porad i konsultacji. 

 

VIII. Prawa i obowiązki uczniów. 

1. Uczeń w naszej szkole ma w szczególności prawo do: 

a. realizacji na terenie szkoły praw wynikających z Konwencji o Prawach Dziecka; 

b. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy 

umysłowej; 

c. opieki wychowawczej oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

2. Uczeń w naszej szkole ma obowiązek w szczególności: 

a. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu szkoły. 

Zwolnienia z lekcji może udzielić dyrektor szkoły, wychowawca klasy, pedagog lub 

nauczyciel danego przedmiotu na podstawie pisemnej lub telefonicznej prośby 

rodziców; 

b. przestrzegać obowiązujących go przepisów prawa, zasad kultury i społecznych norm 

współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników oraz gości 

szkoły. 

3. Uczeń w naszej szkole może być nagrodzony za dobre wyniki w nauce i zachowaniu lub 

inne osiągnięcia w życiu szkolnym: 

a. książką lub nagroda rzeczową; 

b. dyplomem. 

4. Wobec ucznia naszej szkoły, który nie przestrzega przyjętych norm i zwyczajów 

zachowania, dopuszcza się stosowanie m.in. następujących sankcji i konsekwencji: 

a. upomnienie ustne nauczyciela lub wychowawcy na forum klasy; 

b. upomnienie wpisane do dziennika klasowego przez każdego pracownika 

pedagogicznego; 

c. pisemna nagana wychowawcy z powiadomieniem rodziców; 

d. ustne upomnienie dyrektora szkoły; 

e. pisemna nagana dyrektora szkoły wraz z pisemnym powiadomieniem rodziców; 

f. zawieszenie w przywilejach ucznia; 

g. obniżenie oceny z zachowania; 

h. relegowanie ucznia ze szkoły. 

 

 



IX. Wykaz stałych uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych:  

1. uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

2. apel inaugurujący nowy rok szkolny; 

3. giełda używanych podręczników; 

4. Rajd Kościuszkowski; 

5. obchody Dnia Edukacji Narodowej; 

6. ślubowanie uczniów klas pierwszych; 

7. święto szkoły – Tadeuszki; 

8. apel związany z obchodami rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę; 

9. apel przedświąteczny – Jasełka; 

10. spotkanie przedświąteczne dla uczniów szkoły – Wigilie klasowe; 

11. apel z okazji Dnia Kobiet; 

12. apel związany ze świętem Wielkiej Nocy; 

13. uroczyste zakończenie zajęć oddziałów klas maturalnych; 

14. obchody rocznicy Konstytucji 3-ego Maja; 

15. uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

X. Procedury szkolne – metody w sytuacjach kryzysowych z udziałem uczniów. 

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia, powinno być prowadzone w 

możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 

Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę 

działaniach ich dotyczących. Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw 

ucznia jest dyrektor szkoły. Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw 

ucznia jest Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego. Uczniowie wykraczający poza 

normy i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w rozdziale 

Prawa i Obowiązki Ucznia. 

 

Procedury dotyczą następujących sytuacji: 

1. spożywania alkoholu przez uczniów; 

2. używania narkotyków przez uczniów; 

3. znalezienia na terenie szkoły substancji wyglądem przypominającej narkotyk; 

4. palenia papierosów przez uczniów; 

5. agresji (bójki, niszczenie mienia, zastraszanie, wymuszanie itp.); 

6. problemów zdrowotnych. 

 

XI. Ewaluacja programu. 

Ewaluacja to ocena skuteczności programu. Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie 

jest dokumentem zamkniętym, może ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się 

rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie polegać na 

bieżącym monitorowaniu. Okresowego podsumowania efektywności działań 



wychowawczo-profilaktycznych dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca na 

zebraniu zespołu.  

Ocenie będą poddawane następujące obszary działań:  

1. Objęcie opieką uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń 

zawartych w orzeczeniach Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej oraz innych poradni 

specjalistycznych. 

2. Realizacja programów edukacyjno-profilaktycznych. 

 

Informacje niezbędne do ewaluacji będą uzyskiwane poprzez:  

1. prowadzenie rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami,  

2. ankiety ewaluacyjne, 

3. analizę dokumentacji szkolnej, 

4. wymianę spostrzeżeń i uwag podczas posiedzeń Zespołów Wychowawczych.  

 

Wyniki ewaluacji są jawne. Z jego skróconą wersją dyrektor zapoznaje Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

XII.  Postanowienia końcowe.  

1. Szkolny Program Profilaktyki będzie poddawany systematycznej ewaluacji i 

modyfikowany w zależności od potrzeb odbiorców. 

2. Niniejszy program obowiązuje w okresie roku szkolnego 2020/2021.  

3. Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  

 
XIII. Realizowanie programu wychowawczego 
Metody i formy pracy: 

1. gry i zabawy, 

2.  konkursy, quizy, m.in.: Olimpiada Wiedzy Technicznej, Olimpiada Euroelektra, Konkurs 

Matematyczny „Kangur”, Turniej Wiedzy Pożarniczej i inne, 

3. warsztaty, pogadanki, wykłady, 

4. wycieczki tematyczne, przedmiotowe i krajoznawcze jedno i wielodniowe, 

5. spektakle profilaktyczne, 

6. koła zainteresowań, 

7. praca z całą klasą i w grupach, 

8. prezentacje, filmy dydaktyczne, 

9. uroczystości szkolne i klasowe, takie jak: Rajd kościuszkowski, Dzień Patrona Szkoły 

„Tadeuszki”, Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę, Wigilia szkolna i wigilie 

klasowe, Dzień Kobiet, Dzień przedsiębiorczości, Wielkanoc, Dzień Ziemi, Rocznica 

Uchwalenia Konstytucji 3-ego Maja i inne, 

10. uroczystości lokalne, takie jak: rocznica wybuchu II wojny światowej, rocznica 

bombardowania Garwolina, rocznica powstania Państwa Podziemnego, Dni Garwolina i 

Dni Powiatu, Rajd Kościuszkowski, dożynki powiatowe oraz inne, 

11. twórczość artystyczna, 

12. symulacje sytuacji problemowych., 

13. bezpłatne wycieczki dla najlepszych uczniów w klasie pod względem nauki, frekwencji i 

aktywności. 



 

Cele ogólne Cele szczegółowe Zadania Przewidywane 

efekty – uczeń: 

1. Rozwój 

fizyczny  

1.Kształtowanie u 

uczniów nawyków 

dbania o własne 

zdrowie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dbanie o 

sprawność fizyczną 

1.Uświadomienie 

sposobów dbania o 

swoje zdrowie. 

2.Uczenie sposobów 

wpływania na 

własne 

samopoczucie i 

bezpieczeństwo. 

3.Dbanie o higienę 

miejsca pracy i 

wypoczynku. 

4.Ukazywanie 

wpływu używek na 

organizm. 

5. Realizowanie 

wśród uczniów oraz 

ich opiekunów 

programów 

profilaktycznych i 

promocji zdrowia 

psychicznego 

dostosowanych do 

potrzeb 

indywidualnych i 

grupowych oraz 

realizowanych celów 

profilaktycznych, 

rekomendowanych 

w ramach systemu 

rekomendacji, o 

którym mowa w 

Krajowym 

Programie 

Przeciwdziałania 

Narkomanii. 

 

 

1.Ukazywanie zajęć 

sportowych jako 

1.Przestrzega zasad 

biorytmu dziennego. 

2.Aktywnie 

uczestniczy w 

zajęciach 

sportowych. 

3.Pamięta o 

prawidłowym 

odżywianiu się. 

4.Często przebywa 

na świeżym 

powietrzu. 

5.Dostosowuje strój 

do pogody. 

6.Dba o higienę 

własną i otoczenia. 

 



alternatywy dla 

uczestnictwa w 

grupach 

nieformalnych. 

2.Wskazywanie 

pozytywnych 

aspektów uprawiania 

sportu 

2. Rozwój 

psychiczny 

1.Dążenie do 

samopoznania i 

samooceny. 

2.Umiejętność 

wyrażania uczuć i 

opanowania emocji. 

3.Uczenie radzenia 

sobie ze stresem. 

1.Stworzenie 

atmosfery przyjaznej 

dziecku. 

2.Korzystanie w 

pracy z gotowych 

programów 

profilaktycznych. 

3.Stworzenie 

warunków 

umożliwiających 

kontakt z 

pedagogiem i 

wychowawcami. 

4.Zapewnienie 

wsparcia rodzicom 

poprzez rozmowy, 

doradztwo, 

wskazanie literatury, 

prelekcje, warsztaty. 

5.Uczenie 

akceptowanych form 

wyrażania emocji 

negatywnych. 

6.Upowszechnienie 

technik radzenia 

sobie z agresją i 

sytuacjami 

trudnymi. 

7.Uczenie tolerancji. 

8. Współpraca z 

jednostkami 

samorządu 

terytorialnego, 

poradniami PPP, 

1.Czuje się 

bezpieczny w 

szkole. 

2.Stara się być 

pomocny w trudnej 

sytuacji. 

3.Pomaga uczniom 

słabszym. 

4.Odczuwa 

przyjazną atmosferę. 

5.Zna zagrożenia 

spowodowane 

spożywaniem 

używek. 

6.Czuje silny 

związek 

oddziaływań szkoły 

i domu rodzinnego. 

7.Wzmacnia więzi 

rodzinne. 

8.Jest przekonany, 

że celem działań 

wychowawczych 

szkoły jest jego 

dobro i troska o 

prawidłowy rozwój. 



placówkami 

doskonalenia 

nauczycieli, 

podmiotami 

realizującymi 

świadczenia 

zdrowotne z zakresu 

podstawowej opieki 

zdrowotnej, opieki 

psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień, 

wojewódzkimi i 

powiatowymi 

stacjami sanitarno-

epidemiologicznymi, 

Policją. 

3. Rozwój 

intelektualny 

1.Nabywanie 

umiejętności uczenia 

się. 

2.Poznawanie 

własnych uzdolnień. 

3.Rozszerzanie 

zainteresowań. 

4.Poznawanie 

dorobku kulturalnego 

naszego regionu. 

1.Uczenie 

mnemotechnik. 

2.Pomaganie w 

umiejętnym 

organizowaniu czasu 

wolnego i czasu 

pracy: 

- uczenie zasad 

pracy umysłowej 

-organizacja przerw 

-praca w kółkach 

przedmiotowych 

-organizacja 

konkursów 

-wyjścia do teatrów, 

kin, muzeów 

-giełda form 

spędzania czasu 

wolnego 

-wycieczki klasowe 

3.Umożliwienie 

prezentacji zdolności 

i zainteresowań. 

4.Uczenie 

korzystania z 

1.Rozwija własne 

zainteresowania. 

2.Chętnie 

uczestniczy w 

imprezach 

kulturalnych. 

3.Potrafi właściwie 

zachować się w 

placówkach 

kulturalno-

oświatowych. 

4.Chętnie 

uczestniczy w 

konkursach i 

przeglądach. 

5.Rozumie, że 

sukces kolegi jest 

sukcesem klasy i 

szkoły. 



różnych źródeł 

informacji. 

5.Świadoma 

percepcja dóbr 

kultury. 

4. Rozwój 

społeczny 

1.Umiejętność 

pełnienia ról 

społecznych.  

2.Kształtowanie 

postawy 

patriotycznej. 

3.Odpowiedzialność 

za środowisko 

społeczne i 

przyrodnicze. 

4.Znajdowanie 

miejsca w grupie i 

działanie w niej. 

5.Kształtowanie 

nawyków 

pracowitości, 

punktualności, 

solidności i 

wytrwałości. 

1.Uczenie zasad 

prawidłowej 

komunikacji: 

-aktywne słuchanie 

-zasady sprzyjające 

jasności wypowiedzi 

-asertywność 

2.Umiejętność 

współpracy w 

grupie: 

-tworzenie grup 

zadaniowych 

-prezentacje, 

autoprezentacje 

-wspólne ocenianie 

działań i osiągnięć 

3.Uczenie kultury 

bycia: 

-wpajanie zasad 

zachowania w 

miejscach 

publicznych 

-poszanowanie dla 

symboli 

narodowych, 

regionalnych, 

szkolnych 

4.Włączanie 

uczniów do 

współdecydowania o 

szkole: samorządy 

klasowe, Samorząd 

Szkolny 

5.Kształtowanie 

1.Aktywnie 

uczestniczy w 

różnych 

uroczystościach. 

2.Tworzy i 

kultywuje dobre 

tradycje w swoim 

otoczeniu. 

3.Czuje się 

Polakiem. 

4.Okazuje szacunek 

tradycji i symbolice 

narodowej. 

5.Zna historię 

swojego narodu. 



nawyków 

pracowitości, 

punktualności, 

rzetelności i 

wytrwałości. 

5. Rozwój 

moralny 

1.Zdolość 

wartościowania. 

2.Umiejętnośc oceny 

zachowań własnych i 

innych. 

3.Wybór autorytetów. 

1.Uczenie relacji 

nauczyciel-uczeń. 

2.Kształtowanie 

właściwego 

stosunku do osób 

starszych, 

niepełnosprawnych. 

3.Przygotowanie do 

rozpoznawania 

wartości moralnych 

przez obserwację 

zachowań własnych 

i otaczających osób. 

4.Rozwijanie 

dociekliwości 

poznawczej 

ukierunkowanej na 

dobro, prawdę i 

piękno. 

5.Właściwy odbiór 

dóbr kultury. 

1.Uczeń okazuje 

szacunek dla 

nauczycieli, osób 

starszych i 

niepełnosprawnych. 

2.Tworzy i 

kultywuje dobre 

tradycje w swoim 

otoczeniu. 

 

 


