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Dziecko jest pergaminem szczelnie zapisanym drobnymi hieroglifami, których część 

tylko zdołasz odczytać, a niektóre potrafisz wytrzeć lub tylko zakreślić i własną 

zapełnisz treścią. 

 

- Janusz Korczak 

 

 

 



I. PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z późniejszymi zmianami).   

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218).  

3. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 535, z późn. zm.).  

4. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z późn. Zm.).  

5. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (dz. U. z 2002r. nr 11, poz. 109, z późn. zm.).  

6. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z późn. zm.).  

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z 

późn. zm.) .  

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, poz. 1493).  

9. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i  placówkach (Dz. U. z 

2003r. nr 6, poz. 69).  

10. Rozporządzenie MENiS z dnia 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach , szkołach i placówkach.  

11. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym 

człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach 
świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)  

12. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.  

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. 
U. z 3 października 2011 poz. 1245).  

14. Konwencja Praw Dziecka.  

15. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz innych ustaw.  

16. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświat y działalności 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

17. Statut szkoły.  

 

 



Program wychowawczo – profilaktyczny zgodny z aktualnymi przepisami prawa 

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku – prawo oświatowe (Dz. U. z 2017roku,poz. 59) 

ogłoszona 11 stycznia 2017 roku 

Art.26. 1. Szkoły oraz placówki , o których mowa w art.2 pkt 3-5,7 i 8, realizują program 

wychowawczo – profilaktyczny obejmujący : 

1) Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów  oraz  

2) Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych 

uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów 

występujących w naszej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców 

3) Rada rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły lub placówki , 

organu prowadzącego szkołę lub placówkę oraz organu prowadzącego nadzór 

pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły lub placówki. 

 

 

 



Podstawą do podjęcia działalności wychowawczo - profilaktycznej w roku szkolnym 2017/2018 była diagnoza oczekiwań i  zasobów 

społeczności szkolnej ( analiza ankiet badawczych skierowanych do rodziców) – wyniki analizy w załączniku do Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego. Program powstał także w oparciu o ewaluację wcześniejszego programu wychowawczego oraz programu profilaktyki 

realizowanych w roku szkolnym 2016/2017. 

 

Działalność edukacyjna szkoły określona jest przez : 

1. Szkolny zestaw programów nauczania 

2. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły 

Główny cel programu : zwiększenie skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia 

przyjaznego środowiska w Szkole Podstawowej Nr 4 w Ozorkowie  

 

Cele szczegółowe : Kreowanie zdrowego ,bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły  

                                   Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i zachowaniom  problemowym uczniów   

                                    Promowanie zdrowego stylu życia  

Szkolny zestaw programów nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie 

wymagania opisane w podstawie programowej Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie.  

 

CECHY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

Działania wychowawcze: Działania profilaktyczne: 
1) spójny z programami nauczania, 
2) kształtuje postawy i umiejętności, 
3) tworzony z udziałem nauczycieli, uczniów, rodziców, 
4) osadzony w tradycji Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami 

1) wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie 
zagrażają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 

2) ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, 
rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które 



Integracyjnymi w Ozorkowie i lokalnej społeczności miasta 
Ozorków, 

5) uwzględnia zmiany zachodzące w społeczności szkolnej i lokalnej, 
6) zawiera wartości ważne dla społeczności szkolnej, 
7) wyznacza cele, zadania do realizacji, 
8) określa odpowiedzialnych za realizację zadań 

zaburzają prawidłowy rozwój ucznia i dezorganizują jego zdrowy 
styl życia; 

3) inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących 
(jednostkowych, rodzinnych, rówieśniczych, szkolnych, 
środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi ucznia 
i jego zdrowemu życiu 
 

 

Cel wychowania: wszechstronnie dojrzały człowiek 

Cel profilaktyki: wspomaganie wychowania i kompensowanie jego niedostatków 

 

II. MISJA SZKOŁY 

Jesteśmy szkołą bezpieczną, przyjazną, radosną i nastawioną na wszechstronny rozwój dziecka. 

1. Realizujemy cele zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Statucie szkoły, ze zwróceniem szczególnej uwagi na zadania 

wychowawcze placówki uwzględniające rolę wychowawcy klasowego. 

2. Wspieramy wszechstronny rozwój i zdolności dziecka oraz motywujemy je do pogłębiania wiedzy; 

3. Wychowujemy w duchu tolerancji i poszanowania godności każdego człowieka; 

4. Uczymy odpowiedzialności za siebie i innych; 

5. Kształtujemy otwartość na wartości kultury; 

6. Wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną, Europą; 

7. Odkrywamy talenty i stwarzamy szanse ich wykorzystania; 

8. Własną postawą dajemy przykład dzieciom; 

9. Stale poszukujemy sposobów dotarcia do każdego dziecka; 



10. Otaczamy opieką i integrujemy dzieci i uczniów ze wszystkich środowisk. 

Nasz absolwent jest przygotowany do następnego etapu kształcenia, dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie, wykorzystuje techniki 

multimedialne, myśli twórczo. 

 

III. WIZJA SZKOŁY 

Szkoła, aby dobrze funkcjonować posiada wizję rozwoju. Urzeczywistnieniu wizji służy planowanie. Wizja staje się naszym udziałem wtedy, 

kiedy przekładamy ją na zadania, a następnie realizujemy w czasie. 

 

Założone efekty: 

1. Osiągamy bardzo dobre wyniki kształcenia sprawdzane testami wewnętrznymi i zewnętrznymi. 

2. Wszyscy uczniowie otrzymują promocję i kontynuują naukę. 

3. Nasi uczniowie biorą udział i zajmują czołowe miejsca w konkursach przedmiotowych, olimpiadach, zawodach sportowych, konkursa ch i 

przeglądach z różnych dziedzin; 

4. Wyniki w procesie kształcenia, wychowania i opieki osiągamy poprzez umiejętne aktywizowanie dzieci i uczniów, indywidualizację 

nauczania, rzetelne ocenianie, zgodne z wewnątrzszkolnym ocenianiem (dokument ten jest na bieżąco aktualizowany, zgodnie z 

obowiązującym prawem oświatowym i realiami szkoły); 

5. Uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych wspomagających i rozwijających ich zainteresowania; 

6. Właściwą atmosferę w szkole osiągamy poprzez: 

1) Dobre relacje interpersonalne zachodzące pomiędzy wszystkimi podmiotami w szkole, 

2) Działania na rzecz bezpieczeństwa uczniów, 

3) Szeroki wachlarz imprez i uroczystości szkolnych, 

4) Otwartość szkoły na środowisko lokalne; 



7. Zarządzanie szkołą odbywa się przy współpracy wszystkich organów szkoły; 

8. Współpracujemy z rodzicami/ opiekunami dzieci przy rozwiązywaniu ważnych problemów, opiniowaniu dokumentów tworzonych przez 

szkołę, współdecydowaniu o istotnych aspektach życia szkoły; 

9. Wyposażamy szkołę w sprzęt i pomoce dydaktyczne oraz najnowsze urządzenia techniczne. 

 

 

IV. WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 
 

 

1. poszanowanie wartości i godności ludzkiej  

2. aktywne działania na rzecz klasy i szkoły  

3. uczciwość , szczerość  

4. prawdomówność  

5. sprawiedliwość  

6. szacunek do języka , kultury , historii i tradycji narodowej  

7. wrażliwość na piękno przyrody ojczystej  

8. ogólnoludzkie normy i wartości religijne  

9. doskonalenie własnej osoby  

   10. kierowanie się własnym sumieniem  

11. pomoc potrzebującym  

12.  umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności  

13. inicjatywa 

14. rzetelność  

15. odpowiedzialność 

16. zdrowy styl życia   

17. wykształcenie i nauka  



 

 

V. PRIORYTETY SZKOŁY 
 

       Szkoła organizuje proces rozwoju ucznia ukierunkowany na jego sukces.  

Atmosfera szkoły sprzyja efektywnej pracy . 

        Realizacje zadań szkoły zapewniają kwalifikacje i umiejętności  kadry pedagogicznej. Szkoła integruje się ze środowiskiem lok alnym, 

promując działalność w środowisku. Rozwija i wspiera działalność wolontariatu. 

         Szkoła uczy odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa narodowego i kulturalnego.  

 Promuje zdrowy styl życia : zdrowe odżywianie i aktywne spędzanie wolnego czasu .  

 

VI. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH 

 

DYREKCJA 

- dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły o poziom pracy wychowawczej, opiekuńczej i profilaktycznej szkoły, o kształtowanie twórczej 

atmosfery w szkole . 

- współpracuje z Samorządem Uczniowskim  



- stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej  

- czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego  

- ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli oraz umożliwiać udział w kursach pedagogicznych  

- zapewnia bezpieczeństwo uczniom i pracownikom szkoły ( dyżury nauczycielskie, pracowników szkoły , monitoring wejść i wyjść, monitoring 

wizyjny) 

PEDAGOG SZKOLNY/ PSYCHOLOG SZKOLNY 

- udziela pomocy psychologicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

- wspiera mocne strony uczniów, 

- diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 

edukacyjnych, 

- minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i 

pozaszkolnym uczniów, 

- pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości , predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

- wspiera nauczycieli, wychowawców i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

- podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, 

- diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych i wspierania rozwoju uczniów, 

- inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 



 

WYCHOWAWCA KLASY: 

- współpracuje z dyrektorem, nauczycielami przedmiotów, pedagogiem szkolnym, pracownikami obsługi i rodzicami; 

- dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; 

- wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiega o różne formy pomocy wychowawczej dla uczniów; 

- sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami, a w szczególności: tworzy warunki wspomagające ich rozwój i przygotowuje do życia w rodzinie 
i w społeczeństwie; 

- kształtuje właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby; 

- uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej   wartości; 

- kształtuje umiejętność pracy w zespole, uczy demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu; 

- realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczego - profilaktycznego szkoły; 

- kontroluje absencję uczniów na lekcjach; 

- dokonuje comiesięcznej oceny zachowania ucznia; 

- organizuje wycieczki klasowe, wyjazdy do kina, muzeum i miejsc pamięci narodowej; 

- omawia sytuację wychowawczą w klasie na posiedzeniach zespołu nauczycielskiego; 

- współpracuje z rodzicami i uczniami podczas organizowania uroczystości klasowych i szkolnych.  
 



 

NAUCZYCIELE: 

-reagują na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci; 

-wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

-udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

-kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w  atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

-odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść i tp. 

-inspirują uczniów do twórczych poszukiwań; 

-istotne spostrzeżenia wychowawcze odnotowują w zeszycie uwag; 

-współpracują z wychowawcami i pedagogiem szkolnym. 
 
RADA RODZICÓW: 

 

-reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczy szkoły;  

-opiniuje program wychowawczo - profilaktyczny szkoły; 

-pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły; 

-organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły.  

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 



-jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego na  terenie szkoły i w środowisku lokalnym; 

-reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrektora i grona pedagogicznego; 

-inicjuje działania dotyczące życia uczniów; 

-propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji; 

-angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły; 

-dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję; 

-wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności uczniowskiej.  

-dba o mienie szkoły, zapobiega jego dewastacji. 

 

RODZICE: 

 

-rodzice wspólnie z dziećmi i nauczycielami dbają o wizerunek szkoły; 

-opiniują program wychowawczo - profilaktyczny szkoły i zgłaszają swoje propozycje; 

-biorą czynny udział w imprezach okolicznościowych organizowanych w szkole; 

-pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy, dyrektorem — odnośnie  rozwoju swoich dzieci; 

-współpracują  z nauczycielami w pokonywaniu trudności wychowawczych ich dzieci  

 

VII. SYLWETKA ABSOLWENTA 



Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Ozorkowie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w 
życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę , posiada 
następujące cechy:  

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności,  
 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia,  

 szanuje siebie i innych,  
 jest odpowiedzialny, ambitny, uczciwy, wiarygodny, wytrwały,  

 prezentuje postawę obywatelską, szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także kulturę i tradycję innych  
 zna historię i kulturę własnego regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia,  
 zna i rozumie zasady współżycia społecznego  

 jest tolerancyjny,  
 jest kreatywny,  

 jest odważny,  
 jest przedsiębiorczy,  
 jest samodzielny,  

 ma poczucie własnej wartości,  
 ma ciekawość poznawczą,  
 posiada kulturę osobistą,  

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne,  
 ma gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowaniu inicjatyw,  

 posiada gotowość do pracy zespołowej,  
 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o 

bezpieczeństwo własne i innych,  

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy,  
 jest odporny na niepowodzenia,  

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole,  
 

 



 

VIII. NORMY ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ  

 

Uczniowie: 

1 są  zawsze przygotowani do lekcji  

2 przynoszą na zajęcia książki , zeszyty przybory  

3 systematycznie odrabiają prace domowe 

4 nie spóźniają się na lekcje  

5 w ciągu tygodnia usprawiedliwiają nieobecności  

6 zachowują się kulturalnie i z szacunkiem  

7 używają słów grzecznościowych  

8 dyskutują kulturalnie nie przerywając wypowiedzi innych osób  

9 pomagają słabszym, pokrzywdzonym , potrzebującym  

10 są  tolerancyjni wobec innych  

11 uznają czyjąś inność ( okulary, otyłość, choroba niepełnosprawność )  

12 nie krzyczą nie używają wulgaryzmów 



13 nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej w tym cyberprzemocy  

14 nie biją innych  

15 nie namawiają do bicia  

16 nie wyłudzają pieniędzy  

17 nie kradną  

18 nie wyśmiewają , nie przezywają  

19 nie wykonują samosądów 

20 nie osadzają nikogo pochopnie i negatywnie   

21 kulturalnie zachowują się na terenie szkoły i poza nią  

22 swoim zachowaniem i zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych  

23 nie palą papierosów  

24 nie piją alkoholu 

25 nie zażywają narkotyków 

26 szanują sprzęt szkolny , cudzą i swoją  własność  

27 szanują przyrodę , dbają o zieleń  

28 nie używają telefonów komórkowych na przerwie i na lekcji  



Wymienione normy zachowania obowiązują także poza szkołą Wyjątek pkt.28. 

Złe zachowanie uczniów jest konsekwentnie karane. 

 

 

          HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH 

Lp Zadania do realizacji Sposób realizacji  Odpowiedzialni Terminy uwagi 
1 

Współpraca z rodzicami, opiekunami 
uczniów i wychowanków w celu  
budowania postawy prozdrowotnej i  
zdrowego stylu życia 

Ankiety dla rodziców, zespoły 
wychowawcze, zebrania z 
rodzicami 

Dyrekcja, wychowawcy klas, 
nauczyciele, psycholog 
szkolny, pedagog szkolny 

Cały rok  

2 Kształtowanie hierarchii systemu  
wartości, w którym zdrowie należy  
do najważniejszych wartości w życiu 

Zajęcia na lekcjach 
wychowawczych, zespołach 
wychowawczych.  
Badanie postaw prozdrowotnych 
(ankieta) 

Wychowawcy klas, pedagog 
szkolny, psycholog szkolny 

Cały rok  

3 Wzmacnianie wśród uczniów  
I wychowanków więzi ze szkołą  
lub placówką oraz społecznością  
lokalną:  

Obozy, imprezy klasowe, szkolne 
,działalność wolontariatu 

Wychowawcy klas, rodzice, 
dyrekcja szkoły 

Cały rok  

4 Kształtowanie przyjaznego klimatu 
w szkole budowanie prawidłowych  
relacji rówieśniczych uczeń – uczeń 

Relacje rówieśnicze w klasie –
zajęcia prowadzone przez 
pedagoga szkolnego na godzinach 

Wychowawcy klas I-IV, 
pedagog szkolny 

Wrzesień - 
styczeń 

 



niepełnosprawny  oraz relacji  
uczniów i nauczycieli ,wychowanków  
i wychowawców i rodziców-
opiekunów. 

wychowawczych w klasach  I- IV 
Realizacja programu „Jestem ok”. 

5 Doskonalenie umiejętności 
nauczycieli i  
wychowawców w zakresie 
budowania 
podmiotowych relacji z uczniami oraz  
ich rodzicami. 

Udział nauczycieli wychowawców 
w różnego rodzaju szkoleniach 
organizowanych przez P P-P oraz 
WODN ŁÓDŹ 

Nauczyciele wychowawcy, 
Psycholog, pedagog 

Cały rok  

6 
Wzmacnianie kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli wychowawców oraz 
rodziców. 

Rady szkoleniowe ,spotkania 
indywidualne ze specjalistami z 
innych placówek  

Dyrekcja, specjaliści z innych 
placówek 

Cały rok  

7 
Rozwijanie i wspieranie działalności 
związanej z wolontariatem oraz 
zaangażowanie w działalność 
podmiotów, np. opieki 
psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 
wojewódzkimi i powiatowymi 
stacjami  sanitarno- 
epidemiologicznymi itp. 

Realizacja na terenie szkoły akcji 
wolontariatu typu : zbiórka 
grosików „Góra grosza”, akcje na 
rzecz potrzebujących pomocy –
wypieki ciast , zbiórka zabawek itp. 

Nauczyciele, wychowawcy,  
Zarząd Szkolnego PCK, 
samorząd uczniowski 

Cały rok  

8 
Wspieranie edukacji rówieśniczej i 
programów rówieśniczych mających 
na celu modelowanie postaw 
prozdrowotnych i prospołecznych. 

Zajęcia na godzinach 
wychowawczych Program 
Biblioterapii zajęcia w klasach 
prowadzone przez pedagoga 
szkolnego konkursy plastyczne i 
literackie (aforyzmy o zdrowiu i 
postawach prozdrowotnych i 
prospołecznych klasy I-III IV -VIII 

Pedagog , psycholog szkolny , 
wychowawcy klas , 
nauczyciele plastyki i techniki 

Styczeń - luty  



9 Poszerzenie wiedzy rodziców, 
nauczycieli i wychowawców na temat 
prawidłowości rozwoju i zaburzeń 
zdrowia psychicznego uczniów , 
rozpoznawania wczesnych objawów 
używania substancji 
psychotropowych a także 
suplementów diet i leków w celach 
innych niż medyczne oraz 
postepowania w tego typu 
przypadkach   

Pogadanki z rodzicami w trakcie 
konsultacji pedagoga i psychologa  
Spotkanie dyrektora P P-P w 
Ozorkowie z rodzicami na temat 
zdrowia psychicznego ucznia,  
wywiadówki  
Zajęcia w klasach prowadzone 
przez pedagoga szkolnego 

Dyrektor szkoły, Dyrektor  
poradni zdrowia psychicznego 
P P-P, pedagog szkolny, 
psycholog szkolny 

Cały rok  

10  Rozwijanie i wzmacnianie 
umiejętności psychologicznych i  
społecznych uczniów 

cykl zajęć prowadzonych w klasach 
na temat empatii i sympatii – 
psycholog szkolny I-III, IV-VII 

Psycholog szkolny Cały rok  

11 
Kształtowanie u uczniów 
umiejętności życiowych w 
szczególności samokontroli, radzenia 
sobie ze stresem , rozpoznawania i 
wyrażania własnych emocji . 
 

zajęcia w klasach pt. Co to jest 
samokontrola ? IV –VII pedagog , 
psycholog 
Jak radzę sobie ze stresem cykl 
scenariuszy- klasy IV – VII konkursy 
plastyczne narysuj stres klasy IV –V  
Cykl zajęć – wagary mój wróg – 
realizacja obowiązku szkolnego 
 

Psycholog , pedagog szkolny , 
wychowawca klasy 

Cały rok  

12 Kształtowanie krytycznego myślenia i 
wspomaganie uczniów w 
konstruktywnym podejmowaniu 
decyzji w sytuacjach trudnych 
zagrażających zdrowemu życiu 

Sytuacja trudna – jak sobie radzę  
Asertywność – pomocna dłoń w 
życiu ucznia człowieka , zajęcia z 
wychowawcą  

Wychowawcy , pedagog 
szkolny, psycholog 

Cały rok  

13 Dostarczanie aktualnych informacji 
nauczycielom ,wychowawcom i 

Prowadzenie w klasach badań za 
pomocą ankiet na temat 

Wychowawcy , pedagog , 
psycholog 

Cały rok  



rodzicom na temat skutecznych 
sposobów prowadzenia badań 
wychowawczych i profilaktycznych 
związanych z przeciwdziałaniem 
używaniu środków psychotropowych  

wychowania i profilaktyki – 
przeciwdziałanie środkom 
odurzającym lekcje z pedagogiem 
na temat: poczucia przynależności, 
poczucia pozytywnego klimatu 
szkoły. Scenariusze zajęć na temat 
sukcesu i własnych osiągnięć  

14 Udostępnienie informacji na temat 
oferty pomocy specjalistycznej  dla 
uczniów 

Adresy poradni , numery 
telefonów, najbliższych ośrodków 
specjalistycznych w zakresie 
leczenia uzależnień w woj. Łódzkim 
Opracowanie ulotki na temat : 
adresów poradni ,telefonów 
zaufania , najbliższych ośrodków 
specjalistycznych w tym leczących 
uzależnienia 

Pedagog i psycholog szkolny Cały rok  

15 Przekazanie informacji uczniom , 
opiekunom , nauczycielom na temat 
konsekwencji prawnych związanych z 
naruszeniem przepisów ustawy z 
dnia 29 lipca 2005r. o 
przeciwdziałaniu narkomanii  

Spotkania z prawnikiem 
,policjantem  
Lekcje z prawnikiem i policjantem 
w klasach IV- VII 

Prawnik, policjant Cały rok  

16  Informowanie uczniów oraz ich 
rodziców o obowiązujących w szkole 
procedurach postępowania wobec 
uczniów przejawiających 
niedostosowanie społeczne oraz o 
metodach współpracy szkoły z Policją 
, Sądem Rejonowym w Zgierzu 
Wydziałem rodzinnym i Nieletnich  

Procedury na stronie szkoły 
,podanie informacji podczas zebrań 
z rodzicami  

Dyrektor , wychowawca . Cały rok  



17 Realizacja wśród uczniów oraz ich 
rodziców programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia 
psychicznego  

Programy ze strony ORE. Krajowe 
programy  

Pedagog i psycholog Cały rok  

18 Prowadzenie zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia  

Zajęcia rozwijające zainteresowania 
prowadzone przez nauczycieli 
przedmiotowych, zajęcia 
arteterapii 
Zajęcia indywidualne/ grupowe 
prowadzone przez psychologa 

Pedagog, psycholog, 
wychowawcy, dyrektor 

Cały rok  

19 Kształtowanie i wzmacnianie norm 
przeciwnych używaniu środków i 
substancji psychotropowych oraz 
uzależnień od internetu 

Cykl zajęć prowadzonych w klasach 
na temat uzależnień od internetu  
Filmy dydaktyczne pt. „lekcje 
przestrogi” , zajęcia z opiekunami 
świetlicy środowiskowej „NIE – 
NUDA” w Ozorkowie, zajęcia w 
klasach: Netykieta w internecie  

Pedagog , psycholog , 
wychowawcy, opiekunowie 
świetlicy środowiskowej  

Cały rok  

20  Angażowanie uczniów w procesy 
podejmowania decyzji w szkole , 
aktywizacja samorządów 
uczniowskich  i innych form 
działalności uczniowskiej  

Różnorodne akcje samorządu 
szkolnego mające na celu 
wzbogacenie życia szkolnego 
społeczności szkolnej : zabawy , 
konkursy , zbiórki na rzecz innych , 
poszkodowanych . 

Nauczyciele, wychowawcy Cały rok  

21 Realizacja IPET oraz włączanie , w 
razie potrzeby w IPET działań z 
zakresu przeciwdziałania używaniu 
środków i substancji 
psychotropowych 

Realizacja form pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej w 
oparciu o zalecenia w orzeczeniu  
Zajęcia z uczniami ze specyficznymi 
problemami w nauce ( opinia ) 

Psycholog, pedagog szkolny, 
nauczyciele, wychowawcy 

Cały rok  

22  Tworzenie warunków do 
uspołeczniania szkoły i poszerzania 

Współpraca z Urzędem Miasta, 
MOPS-em GOPS-em szkołami w 

Dyrekcja, nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 

Cały rok  



współpracy z instytucjami i 
podmiotami, które mogą wspierać 
działania szkoły w środowisku 
lokalnym  

mieście ( organizacja debat 
miejskich , spotkań pedagogów 

psycholog 

23 Poszerzanie wiedzy na temat 
uzależnień od nikotyny , alkoholu i 
narkotyków  

Warsztat tematyczny prowadzony 
przez terapeutę uzależnień 
MONAR( narkotyki , dopalacze , 
substancje zmieniające 
świadomość i zachowanie . 
Ulotki , foldery informacyjne 
dotyczące zagrożeń , tablice 
informacyjne gabinet pedagoga i 
psychologa szkolnego 
Poradnictwo i informacje o 
dostępnych formach pomocy w 
ramach dyżurów dla rodziców i 
opiekunów uczniów. 
Zajęcia warsztatowe z zakresu 
profilaktyki używania substancji 
prowadzone przez psychologa i 
pedagoga na godz wych i 
zebraniach dla rodziców, wykładów 
w Sali gimnastycznej  

Dyrektor, psycholog, 
pedagog, terapeuta 
uzależnień 

Cały rok  

24 Uświadamianie zagrożeń związanych 
z okresem dojrzewania , podnoszenie 
poziomu wiedzy na temat 
prawidłowości rozwoju i zaburzeń 
zdrowia psychicznego  

Indywidualna psychoedukacja 
rodziców prowadzona przez 
pedagoga i psychologa. 

Pedagog, psycholog Cały rok  

25 Uświadomienie konsekwencji 
prawnych związanych z naruszeniem 

Przekaz informacji dotyczących 
w/w konsekwencji prawnych oraz 

Dyrektor, pedagog, psycholog Cały rok  



przepisów ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz procedur 
postepowania obowiązujących w 
sytuacji zagrożenia uzależnienia 

procedur postepowania podczas 
zebrań dla rodziców 
Ulotki foldery informacyjne   

26 Kształtowanie umiejętności uczniów 
pozwalających na prawidłowe 
funkcjonowanie w środowisku 
cyfrowym  
 
 
 
 
 

Warsztaty tematyczne w klasach 
dotyczące bezpiecznego 
korzystania z sieci, mediów 
społecznościowych zagrożenia 
cyberprzemoca i cyberbullingiem , 
prowadzenie badań ewaluacyjnych 
okreslajacych zagrożenie 
cyberbullingiem   

Psycholog, pedagog, policjant Kwiecień-
czerwiec 

 

27 Przeciwdziałanie mowie nienawiści – 
bezpieczeństwo w szkole , w sieci 
internetowej poprzez edukację o 
prawach człowieka  
 
 
 
 
 
 
 

Godziny z wychowawcą 
poświęcone problematyce praw 
człowieka , przeciwdziałaniu 
dyskryminacji i mobbingowi, ulotki, 
Foldery informacyjne o tematyce 
praw człowieka , przeciwdziałaniu 
agresji i przemocy kolorowe tablice 
na korytarzach ( hasła , wartości ) 
 
 

Wychowawcy klas Cały rok  

28 Uczeń niepełnosprawny w szkole –
wsparcie dla rodzica  formy pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej  
 

Grupy wsparcia dla rodziców  Psycholog , pedagog Cały rok- 1 
spotkanie co 3 
miesiące 

 

29 Propagowanie postawy otwartości na 
drugiego człowieka – działania na 

Działania charytatywne i 
wolontariat ( współpraca z PCK , 

Zarząd Szkolnego PCK Cały rok  



rzecz społeczności lokalnej  schroniskiem dla 
zwierząt,wolontariat w szkole)   

30  Realizacja priorytetów wynikających 
z ankiet badawczych – skuteczność 
działań wychowawczych i 
profilaktycznych na rzecz 
bezpieczeństwa w szkole  

Działania wychowawców klas na 
temat zachowania podczas przerw, 
zachowania w łazienkach , w szatni 
i na lekcjach lekcje pedagoga 
szkolnego w klasach na temat 
wartości i norm społecznych ,lekcje 
na temat Norm społecznych 
regulamin zachowania w szkole i 
poza nią  

wychowawcy klas Cały rok  

31  Reagowanie na agresje i przemoc – 
zapobieganie zachowaniom 
problemowym  

Realizacja zagadnień z Bezpiecznej i 
Przyjaznej szkoły realizacja 
programu Tak czy Nie W,. 
Skrzypczyka.- godziny 
wychowawcze. Konkurs plastyczny    
Antidotum na agresje klasy I – VII  
zabawy integracyjne w klasach  

Nauczyciele, wychowawcy, 
pedagog , psycholog 

Cały rok  

 

VIII. EWALUACJA 

Program wychowawczo - profilaktyczny poddawany będzie ewaluacji i weryfikacji na zakończenie każdego roku szkolnego.  

Nakreślone pola ewaluacji Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na 2017/2018 to : 

 - badanie postaw prozdrowotnych (szczególnie uzależnienia) 

 - działania w zakresie wolontariatu 

 

 

Program Wychowawczo- profilaktyczny opracował zespół powołany przez dyrektora szkoły na posiedzeniu Rady pedagogicznej  


