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1. Wstęp. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 59 w Poznaniu opiera się na 

hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w 

szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej 

działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji 

dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. Profilaktyka wg. H. Radlińskiej oznacza „zapobieganie powstawaniu zjawisk i 

stanów niekorzystnych dla człowieka”. Należy, jednak pamiętać, że profilaktyka, to także „działania stwarzające człowiekowi 

okazję aktywnego gromadzenia różnych doświadczeń, które powodują wzrost jego zdolności do radzenia sobie w trudnych 

sytuacjach życiowych. W myśl tej teorii do profilaktyki zaliczyć trzeba zajęcia uczące dzieci różnorodnych umiejętności 

społecznych, spotkania, podczas których rośnie wiara w siebie, oraz sytuacje, w których młodzi ludzie mogą lepiej zrozumieć 

świat, swoich bliskich, mogą zapoznać się z wartościami, jakimi należy się w życiu kierować.” Celem działań profilaktycznych 

jest, więc nie tylko zapobieganie negatywnym zjawiskom, ale także stwarzanie warunków do prawidłowego rozwoju. 

 Odpowiedzialność za wychowanie swojego potomstwa ponoszą rodzice. To oni pełnią podstawowe funkcje 

zapobiegawcze. Szkoła, jednak jako instytucja o charakterze wspierającym działania rodziny pomaga im w tym. Stąd 

podejmuje szereg działań o charakterze profilaktycznym. 

Program oparty jest na założeniach profilaktyki pozytywnej i uwzględnia kształtowanie odporności (resilience) u uczniów.    
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   Praca profilaktyczna zmierza do systemowego minimalizowania czynników ryzyka takich jak stresujące wydarzenia, 

niska samoocena, niekorzystny styl wychowawczy, niski status socjoekonomiczny, niska sprawność intelektualna, ubogie 

relacje z rówieśnikami i wzmacnianie czynników chroniących takich jak prawidłowe relacje rówieśnicze, wspierające relacje w 

rodzinie, kompetencje społeczne, udział w konstruktywnych działaniach rówieśniczych.     

  Profilaktyka pozytywna zakłada: 

- odkrywanie i wzmacnianie zasobów i potencjału jednostki w tym promowanie pozytywnych umiejętności życiowych; 

- odkrywanie i wzmacnianie zasobów i potencjału bliskiego środowiska rodzinnego i szkolnego. 

Kluczowe znaczenie w skutecznym procesie wychowywania ma klimat szkoły a zwłaszcza relacje społeczne między 

nauczycielami i uczniami, między pracownikami szkoły i rodzicami i między samymi uczniami. Przeświadczenie, że szkoła 

jest przyjaznym miejscem, w którym doświadcza się sukcesów buduje zaufanie do otoczenia, poczucie przynależności i więź 

ze środowiskiem szkolnym.  

 

2. Szkolny Program Wychowawczo – profilaktyczny uwzględnia następujące akty prawne: 

 

• Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

• Konwencję o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 

z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawę z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

• Ustawę z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

• Ustawę z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

• Ustawę z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. 

poz. 487). 
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• Ustawę z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

• Ustawę z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. 

Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

• Powszechną Deklarację Praw Człowieka. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i 

placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. 

• Statut Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu. 

 

3. Założenia dotyczące realizacji Programu Wychowawczo - profilaktycznego szkoły: 

 - treści wychowawcze realizowane są przez wszystkich nauczycieli, na każdym przedmiocie; 

 -   oddziaływania wychowawcze nauczycieli są spójne; 

 -   nauczyciel wychowuje własnym przykładem; 

 -   nauczyciel postrzega uczniów przez pryzmat potencjału, nie deficytów; 

 -   nauczyciele uwzględniają i szanują indywidualność każdego ucznia; 

 -   nauczyciele współpracują ze sobą i z rodzicami dla dobra uczniów; 

 -  nauczyciele uwzględniają trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących : uczeń – szkoła – dom rodzinny. 

 

4. Wizerunek absolwenta Szkoły Podstawowej nr 59: 

 - potrafi odróżnić dobro od zła; 

 - szanuje drugiego człowieka; 
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 - ma świadomość przynależności do społeczeństwa i kultury; 

 - dąży do rozwoju; 

 - potrafi współpracować. 

 

5. Hasło pracy wychowawczej: „Świat to nie tylko ja -  żyjemy razem, pomagamy innym, poznajemy świat”.  

Cele, związane z kierunkiem pracy wychowawczej: 

- kształtowanie postawy tolerancji dla odmienności 

- kształtowanie postawy altruistycznej 

- kształtowanie wrażliwości i zainteresowania światem 

 

6.  Cele pracy wychowawczo-profilaktycznej w 2018/2019 

 1. Zapewnienie wszystkim uczniom przyjaznych warunków do rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego - 

realizacja założeń edukacji włączającej i edukacji antydyskryminacyjnej. 

 2. Rozwijanie indywidualnych predyspozycji, uzdolnień 

 3. Współpraca ze środowiskiem szkolnym uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców, wzmacnianie roli rodzica w 

działaniach profilaktycznych i wychowawczych. 

4. Budowanie pozytywnego stosunku do nauki i rozwijanie ciekawości poznawczej. 

 5. Kształtowanie umiejętności funkcjonowania w grupie społecznej. 

 6. Kształtowanie poczucia przynależności do środowiska lokalnego, kultury, tradycji, tożsamości narodowej. 

 7. Realizacja hasła: „Świat to nie tylko ja -  żyjemy razem, pomagamy innym, poznajemy świat”. 

 8. Wychowanie do wartości – kształtowanie postaw, opartych na podstawowych wartościach humanistycznych. 

9. Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. 
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10. Przeciwdziałanie uzależnieniom (od substancji psychoaktywnych i behawioralnym). 

11. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego poruszania się w przestrzeni wirtualnej i odpowiedzialnego korzystania z 

mediów społecznościowych. 

12. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych i postawy dbania o własne bezpieczeństwo i zdrowie. 

 

Cele główne zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

1. Zapewnienie wszystkim 

uczniom przyjaznych warunków 

do rozwoju poznawczego, 

społecznego i emocjonalnego - 

realizacja założeń edukacji 

włączającej. 

- tworzenie klimatu 
społecznego, 
sprzyjającego rozwojowi 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
Wspieranie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

-organizacja zajęć adaptacyjnych dla dzieci, 
rozpoczynających naukę w zerówce na I 
etapie edukacyjnym 
- otoczenie odpowiednia opieką uczniów 
rozpoczynających naukę na II etapie 
edukacyjnym i rozpoczynających kl. VII – 
okres ochronny 
- tworzenie wewnątrzklasowych kodeksów 
postępowania (lekcje wychowawcze „Nasze 
zasady” 
-organizowanie zabaw integracyjnych 
- przeprowadzenie lekcji wychowawczych „W 
grupie raźniej!” (październik) 
- dbanie o prawidłową komunikację z uczniami 

- diagnozowanie uczniów 

- organizacja i prowadzenie różnych form 

pomocy dla uczniów 

- współpraca między nauczycielami, rodzicami 

psychologiem i pedagogiem 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog, 

Pedagog 
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-budowanie postawy 

tolerancji i wzajemnego 

szacunku 

- kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach zw. z 

przebywaniem w grupie 

-kształtowanie umiejętności 
rozpoznawania 
pozytywnych i 
negatywnych postaw 

współpraca z poradnią psychologiczno – 
pedagogiczną 
- dostosowywanie procesu edukacyjnego do 
indywidualnych potrzeb psychofizycznych 
- przeprowadzenie diagnozy gotowości 
szkolnej u uczniów oddziału przedszkolnego 
- realizacja elementów edukacji włączającej 
 

 

- lekcje wychowawcze dotyczące szacunku, 

otwartości, dyskryminacji warsztaty dla 

nauczycieli, lekcje wychowawcze (tematyka 

dyskryminacji, kształtowanie umiejętności 

rozmowy, reagowanie na wszelkie przejawy 

dyskryminacji)- realizowanie elementów 

edukacji antydyskryminacyjnej 

-lekcje wychowawcze: „Wszyscy jesteśmy 

różni, wszyscy jesteśmy równi” 

-zajęcia psychoedukacyjne, zajęcia 

socjoterapeutyczne 

- udział w wolontariacie –Szkolne Centrum 

Wolontariatu, Samorząd Uczniowski, Szkolne 

Centrum Mediacji, koła zainteresowań 

- zajęcia z wychowawcą 
- adekwatne i skuteczne reakcje nauczycieli  
zarówno na pozytywne jak i negatywne 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

Pedagog 

Psycholog 

nauczyciele 

 

 

 

 

nauczyciele 

psycholog, 

pedagog 
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zachowania 
uczniów 
- akcja „Uczeń na medal” (koordynator 

psycholog, pedagog, we współpracy z 

nauczycielami) 

- wzmacnianie pozytywnych postaw 

2. Rozwijanie indywidualnych 
predyspozycji, uzdolnień 

- wzmacnianie poczucia 
własnej wartości 
 
 
 
- odkrywanie własnych 
uzdolnień 
 
- rozwijanie zainteresowań, 
predyspozycji (także w 
kontekście przyszłej ścieżki 
zawodowej) 
- rozwijanie umiejętności 
twórczej rywalizacji 
- rozwijanie umiejętności 
autoprezentacji 
 
- umożliwianie realizacji 
inicjatyw uczniowskich 

Indywidualizowanie podejścia do uczniów 
Stosowanie systemu pozytywnych wzmocnień  
Akcja „Uczeń na medal” 
Zajęcia dodatkowe, lekcje przedmiotowe 
Zajęcia psychoedukacyjne 
Koła zainteresowań, imprezy 
wewnątrzszkolne 
Udział w konkursach, olimpiadach 
 
Lekcje przedmiotowe, zajęcia 
psychoedukacyjne, imprezy szkolne, zajęcia z 
doradcą zawodowym 
- lekcje wychowawcze „Co nas pasjonuje, 
czym się interesujemy?- autoprezentacja 
(luty) 
 
 
 
Lekcje wychowawcze, imprezy, praca 
Samorządu Uczniowskiego, 
 
 

Nauczyciele 
Psycholog 
pedagog 

3. Współpraca ze środowiskiem 
szkolnym uczniów, ze 

- współpraca  z instytucjami 
i organizacjami 

-współpraca z Policją i Strażą Miejską 
(organizowanie spotkań z udziałem 

Dyrekcja, 
pedagog, 
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szczególnym uwzględnieniem 
rodziców, wzmacnianie roli 
rodzica w działaniach 
profilaktycznych i 
wychowawczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- współpraca z rodzicami 
 
 
 
 
 
 
 
 
Budowanie jednolitego 
środowiska 
wychowawczego 
z rodzicami, 
nauczycielami 
i pracownikami szkoły. 
 
 
Pomoc materialna 
uczniom 
znajdującym się w trudnej 
sytuacji finansowej 
 

zaproszonych gości, kontrola bezpieczeństwa 
uczniów na terenie szkoły i dzielnicy, wymiana 
informacji 
- współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Rodzinie 
-współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną nr 7 
-współpraca z kuratorem sądowym i Sądem 
ds. nieletnich i rodziny w Poznaniu 
- sprawny przepływ informacji między szkołą i 
rodzicami – także za pośrednictwem strony 
internetowej Szkoły 
-udzielanie różnych form pomocy 
psychologicznej i pedagogicznej na terenie 
szkoły (konsultacje dla rodziców, spotkania 
indywidualne, działania podnoszące 
umiejętności wychowawcze rodziców) 
-stały kontakt szkoły z rodzicami (spotkania 
indywidualne rodziców z wychowawcami, 
organizowanie zebrań klasowych) 
-zachęcanie rodziców do udziału w życiu 
szkoły poprzez organizowanie imprez, 
uroczystości, dni otwartych 
 
Zachęcanie rodziców 
do systematycznych 
kontaktów ze szkołą. Ścisła współpraca z 
pracownikami niepedagogicznymi szkoły. 
 
 
 
 

psycholog, 
nauczyciele 
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 Współpraca z MOPS 
organizacja dożywiania 
dzieci, pomoc socjalna 

Budowanie pozytywnego 
stosunku do nauki i rozwijanie 
ciekawości poznawczej. 

- prowadzenie lekcji z 
wykorzystaniem aktywnych 
metod nauczania w sposób 
atrakcyjny i dostosowany 
do możliwości uczniów 
 
 
- stosowanie pozytywnych 
wzmocnień 
 
- kształtowanie 
umiejętności 
wykorzystywania 
posiadanej wiedzy przy 
wykonywaniu zadań 
 
- kształtowanie postawy 
otwartości i chęci 
rozumienia świata 
 
- rozwijanie umiejętności 
logicznego myślenia 
- rozwijanie umiejętności 
rozumienia, 
wykorzystywania i 
przetwarzania tekstów 
 
- rozwijanie umiejętności 
komunikowania się  

Lekcje przedmiotowe, projekty edukacyjne, 
stosowanie elementów oceny kształtującej 
 
 
 
 
 
Lekcje przedmiotowe, lekcje wychowawcze 
 
 
Lekcje przedmiotowe, wycieczki 
 
 
 
Lekcje przedmiotowe, projekty edukacyjne 
 
 
Lekcje przedmiotowe 
 
Lekcje przedmiotowe 
 
 
 
Lekcje przedmiotowe, zajęcia 
psychoedukacyjne 
 
Edukacja medialna, lekcje przedmiotowe 
 
 

nauczyciele 
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- rozwijanie umiejętności 
korzystania z nowoczesnej 
technologii komunikacyjnej 
 

Lekcje przedmiotowe, lekcje informatyki 
 

Kształtowanie umiejętności 
funkcjonowania w grupie 
społecznej. 

- kształtowanie 
umiejętności 
rozwiązywania konfliktów 
 
-kształtowanie umiejętności 
komunikowania się w 
grupie rówieśniczej 
 
 
 
 
- kształtowanie 
umiejętności radzenia 
sobie z emocjami 
 
 
 
 
- rozwijanie samodzielności 
i odpowiedzialności 
-budowanie postawy 
prospołecznej 
 
 

Lekcje wychowawcze, zajęcia 
psychoedukacyjne 
Szkolne Centrum Mediacji 
 
-lekcje wychowawcze 
-interwencyjne działania nauczycieli 
-wypracowanie wewnątrzklasowych kodeksów 
postępowania 
- realizacja wspólnych przedsięwzięć, 
wycieczki 
 
-lekcje wychowawcze interwencyjne 
- lekcja wychowawcza „Jak wyrażać emocje?” 
(marzec) 
-budowanie dobrej relacji nauczyciela z 
uczniami 
- zajęcia psychoedukacyjne 
- różne formy pomocy psychologicznej 
- zajęcia z wychowawcą, lekcje przedmiotowe,  
- wzmacnianie właściwych postaw 
- lekcja wychowawcza „ Żyjemy nie tylko dla 
siebie – lekcja o wolontariacie (grudzień) 
- działania związane ze Szkolnym Centrum 
Wolontariatu 
 
 

 

Kształtowanie poczucia -poznawanie tradycji -organizacja różnorodnych uroczystości z Nauczyciele 
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przynależności do środowiska 
lokalnego, kultury, tradycji, 
tożsamości narodowej. 

rodzinnych, religijnych, 
szkolnych, narodowych i 
wyrabianie postawy 
szacunku wobec nich 
 
-rozwijanie 
zainteresowania 
kulturowymi wartościami 
regionu -rozwijanie 
zainteresowania kulturą 
 
-kształtowanie postaw 
proekologicznych 
 
 
 
-budzenie wrażliwości na 
piękno przyrody 
 
 
 
-wskazywanie na 
zagrożenia środowiska 
naturalnego 
 
 
 
 
 
 
 
-dbanie o estetykę szkoły i 

okazji świąt państwowych i ważnych dla kraju 
rocznic 
 
-kultywowanie tradycji, obyczajów bliższego i 
dalszego środowiska 
-uczestnictwo w uroczystościach lokalnych 
Udział w szkolnym festynie, z okazji święta 
patrona szkoły 
-wyjścia do kina, teatru, muzeum, 
 
na wystawy 
-udział w akcjach kulturalnych 
organizowanych przez Urząd Miasta Poznania 
-dbanie o estetykę otoczenia (dbałość o 
porządek w klasie i wokół szkoły, udział w 
akcjach „Sprzątanie świata” i „Wiosenne 
porządki”, „Dzień ziemi”) 
-realizacja zajęć z przyrody i treści ścieżki 
proekologicznej 
-udział w projektach dotyczących ekologii 
-udział w wycieczkach 
- tematyka zajęć dotycząca: 
(oszczędzania wody i energii, 
segregacji i minimalizacji ilości odpadów, 
stosowania czystych technologii ) 
- Udział w konkursach  dotyczących  edukacji 
ekologicznej 
-segregacja śmieci 
-organizacja konkursów szkolnych i udział w 
międzyszkolnych 
-realizacja zajęć z przyrody 
- edukacja artystyczna, przygotowywanie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel 
przyrody/biologii 
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najbliższego otoczenia 
 

gazetek szkolnych 

Realizacja hasła: „Świat to nie 
tylko ja -  żyjemy razem, 
pomagamy innym, poznajemy 
świat”. 

kształtowanie postawy 
tolerancji dla odmienności 
 
 
 
kształtowanie postawy 
zainteresowania 
problemami 
współczesnego świata 
 
 
kształtowanie postawy 
altruistycznej 

- edukacja antydyskryminacyjna 
 
 
 
 
- elementy edukacji globalnej 
 
Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem 
materiałów „Efekt Domina” 
 
- działalność Szkolnego Centrum Wolontariatu 
i pozostałe akcje charytatywne 

Nauczyciele, 
psycholog 
pedagog 

Wychowanie do wartości – 
kształtowanie postaw, opartych 
na podstawowych wartościach 
humanistycznych. 

realizacja programu 
działań, opracowanego 
przez Zespół ds. 
kształtowanie postaw 

Anna Martynek i wskazani nauczyciele 
odpowiedzialni za realizację poszczególnych 
zadań 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w 
szkole. 

Stworzenie uczniom 
możliwości do 
prawidłowego rozwoju 
emocjonalnego, 
społecznego 
i intelektualnego 
 
Dostarczanie uczniom 
możliwości do rozwijania 
własnych zainteresowań 
 
 
Rozbudzanie ciekawości, 

Godziny wychowawcze: Uczucia –
identyfikacja nazywanie uczuć 
 
 
 
 
 
Lekcja wychowawcza-„Moje hobby dzielimy 
się z innymi swoimi zainteresowaniami” 
 
 
 
Szkolne Centrum Mediacji 

Wychowawcy 
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zachęcanie 
i motywowanie uczniów 
do nauki 
 
 
Wspieranie uczniów ze 
specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 
 
 
Dostarczanie uczniom 
wiedzy na temat skutków 
zachowań agresywnych 
 
Doskonalenia umiejętności 
Rozwiązywania konfliktów 
 
Promowania postaw 
asertywnych 
Budowanie wzajemnego 
zaufania w grupie 
rówieśników 
Promowanie 
postaw 
koleżeńskich. 
 
Wczesna diagnoza 
uczniów z zaburzeniami 
zachowania 
 
Konsekwentne 
reagowanie na 

 
 
 
 
Lekcje, klasowe działania 
 
 
 
 
 
 
Obserwacje, wywiad z nauczycielami 
 
 
 
Interwencje wychowawcze 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Psycholog, 
pedagog 
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negatywne 
zachowanie 
uczniów podczas 
przerw i na lekcjach 
Organizowanie 
spotkań z Strażą 
miejska i Policją 
Poznanie przez nauczycieli 
metod pracy z dzieckiem 
problemowym  i sposobów 
radzenia sobie 
w sytuacjach przemocy 
 

Przeciwdziałanie uzależnieniom 
(od substancji psychoaktywnych 
i behawioralnym). 

Organizowanie spotkań 
uczniów i nauczycieli 
z pracownikami PPP nr 7 
Uświadamianie 
negatywnych skutków 
spożywania alkoholu, 
narkotyków, palenia 
papierosów 
Realizacja zajęć dot. 
kształtowania postaw 
asertywnych, poznania 
zagrożeń związanych 
z uzależnieniem. 
 
Miejski Program 
Przeciwdziałania 
Uzależnieniom 
Udział w programie „Szkoła 
Wolna od Narkotyków i 

 
Warsztaty, dot. 
Uzależnień,prowadzone przez 
PPP Nr 7 
 
Lekcje wychowawcze: Co różni tolerancję od 
akceptacji złych zachowań? Dlaczego 
uczniowie sięgają po używki i co z tego 
wynika?Co nas trapi w szkole? – 
rozmawiamy o naszych problemach 
 
 
 
 
 
Szkolenie dot.profilaktyki uzależnień dla 
rodziców 
i nauczycieli 
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Przemocy” 
 
Podnoszenie wiedzy 
nauczycieli na temat 
interwencji profilaktycznej 
w przypadku 
podejmowania przez 
uczniów i wychowanków 
zachowań ryzykownych 
Podnoszenie kompetencji 
wychowawczych rodziców 
 
Budowanie jednolitego 
środowiska 
wychowawczego 
z rodzicami, 
nauczycielami 
i pracownikami szkoły. 
 
Przygotowanie oferty 
zajęć rozwijających 
zainteresowania i 
uzdolnienia, jako 
alternatywnej pozytywnej 
formy działalności 
zaspakajającej ważne 
potrzeby- podniesienia 
samooceny, sukcesu, 
przynależności 

 
 
 
 
Warsztaty dla nauczycieli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spotkania z rodzicami 
 
 
 
 
 
 
Koła zainteresowań 

Kształtowanie umiejętności 
bezpiecznego poruszania się w 
przestrzeni wirtualnej i 

Podnoszenie świadomości 
uczniów, rodziców i 
nauczycieli w obszarze 

Lekcje z informatykiem 
 
Projekt dotyczący gier komputerowych 

Informatyk, 
psycholog, 
pedagog 
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odpowiedzialnego korzystania z 
mediów społecznościowych. 

bezpieczeństwa w 
Interencie 

 
Współpraca z Fundacją Edukabe (warsztaty 
dla rodziców i nauczycieli) 

Kształtowanie nawyków 
prozdrowotnych i postawy 
dbania o własne 
bezpieczeństwo i zdrowie. 
 

Ankieta dla uczniów 
 
Zapoznanie ze 
sposobami bezpiecznego 
poruszania się w ruchu 
drogowym 
 
 
 
 
Bezpieczeństwo 
podczas ferii 
zimowych i letnich 
 
 
 
 
 
 
Realizacja programu 
kształtowania postaw 
prozdrowotnych „Szkoła 
promująca zdrowie” 
 
 
Zachęcanie do 
aktywności fizycznej 

 
Przeprowadzenie badań 
Lekcje w terenie, zaproszenie Straży Miejskiej 
 
Egzamin na kartę rowerową 
Realizacja programu 
 
wychowanie 
komunikacyjne 
Realizacja godzin wychowawczych nt. 
korzystania 
z przygotowanych ślizgawek, lodowisk, 
kąpielisk, 
bezpiecznego spędzania 
czasu wolnego 
 
zajęcia z wychowawcami, projekty Agnieszki 
Piszczek 
Realizacja programów: 
„szklanka 
mleka dla każdego 
ucznia”, 
„Owoce i warzywa 
w szkole” 
Lekcje wychowawcze „Dekalog zdrowego 
stylu życia” „Jak dbać o swój 
kręgosłup?” 
Organizowanie rajdów 
i wycieczek 

 
 
Wychowawcy klas 
0- III 
 
 
n-l techniki 
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Udział w szkolnych 
i międzyszkolnych 
zawodach sportowych 
Sportowe zajęcia 
pozalekcyjne 

 

 

 

 

 

7. Ewaluacja Programu 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny podlegać będzie na bieżąco ewaluacji poprzez: analizę zapisów w 

dziennikach i innych dokumentach szkolnych, rozmowy z uczniami oraz ich rodzicami, obserwację wychowanków i kontrolę ich 

postępów edukacyjnych i wychowawczych, a także w trakcie posiedzeń Rady Pedagogicznej. Podstawę analizy realizacji programu 

i jego efektywności stanowią: 

-  sprawozdania z realizacji planów, 

-  hospitacje, 

-  zapisy w dokumentacji pedagoga, psychologa i wychowawców, 

-  analiza frekwencji, 

-  badania ankietowe dla rodziców, uczniów i nauczycieli, 

-  opinie i wnioski uczniów i rodziców. 
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