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1. Podstawa prawna szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły. 

 

Do głównych aktów prawnych, na podstawie których skonstruowany został program  

wychowawczo- profilaktyczny szkoły należą: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 2001 r. nr 78,  

poz. 483, z późniejszymi zamianami). 

• Konwencja o Prawach Dziecka z dnia 20 listopada 1989 r. 

• Statut Katolickiej Szkoły Podstawowej im. Św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  

w Ostrowcu Św.  

• Aktualne dokumenty dotyczące prawa oświatowego, organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej, podstawy programowej, przeciwdziałania przemocy  

w rodzinie oraz przeciwdziałania narkomanii i uzależnień: 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.:  

Dz.U. z 2018r. poz.1030 z późn. zm.). 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. poz.59  

z późn.zm.)– art.26 nakładający na szkołę obowiązek realizacji programu  

wychowawczo-profilaktycznego. 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (tekst 

jedn.: Dz.U. z 2018r. poz.969 z późn.zm.). 

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.  U.  z  2018  r. poz. 2137, 2244, z 2019 r. poz. 730.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. 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 2015r. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 2015 poz. 1249). 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z za-

pobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdzia-

łaniem i zwalczaniem COVID – 19. 

 

• Wszystkie ważne dokumenty wynikające ze społecznej nauki Kościoła Katolickiego. 

 

 

2. Wprowadzenie. 

„ W  wychowaniu bardziej chodzi o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem –  

o to, aby bardziej był, a nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być nie tylko z drugim, ale także i dla drugich.” 

                                                                                                             Jan Paweł II 

Do licznych zadań szkoły we współczesnym świecie należy wychowanie młodego 

człowieka w taki sposób, aby w miarę swoich możliwości był przygotowany do życia  

w zgodzie z samym sobą, ludźmi i przyrodą. Szkoła katolicka włącza się w ten nurt 

wychowania równocześnie, czerpiąc obficie z nauczania Kościoła, szczególnie ze spuścizny 

Ojca Świętego Jana Pawła II. Nasza szkoła korzysta także z myśli i nauczania św. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego. 

Według Statutu Katolickiej Publicznej Szkoły Podstawowej im. św. Zygmunta 

Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Świętokrzyskim nadrzędnym celem jest nauczanie  

i wychowanie w oparciu o chrześcijańską wizję człowieka głoszoną przez Kościół Katolicki,  

a w szczególności o zasadę personalizmu chrześcijańskiego oraz myśl pedagogiczną i system 

wychowawczy św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego preferując wiarę, rozum i religię.   
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W swoich pismach zostawił wiele wskazówek w jaki sposób kształcić i wychowywać 

młode pokolenie stawiając za wzór wychowania Najświętszą Rodzinę z Nazaretu. Zwracał 

szczególną uwagę na zaszczepienie u wychowanków umiłowania pracy, pragnienie rozwoju  

i zużytkowania tkwiących w nim talentów i sił poprzez sumienność w nauce i obowiązkach. 

Podkreślał konieczność kształtowania charakteru : 

„Ale nauki kształcą tylko umysł, największą zaś baczność potrzeba zwrócić na 

kształcenie charakteru. […] wyrobienie w sobie mocnej woli jest pierwszym warunkiem 

postępu. […] Ale nie dość jest władać swymi skłonnościami, potrzeba nadto żeby wola, która 

nami kieruje była oświecona, gdyż inaczej sama może nas w błąd wprowadzić. Jedno jest 

tylko światło prawdziwe i nieomylne – Objawienie Boskie.” 

Współcześnie Jan Paweł II wielokrotnie i przy różnych okazjach przemawiał na temat 

szkoły, jej roli nie tylko w nauczaniu młodego pokolenia, ale również w wychowaniu  

i przekazywaniu wartości. Refleksja nad wychowaniem rozpoczyna się od refleksji nad 

człowiekiem. Ojciec Święty podkreślał : „Pojęcie edukacji zależy od koncepcji człowieka  

i jego przeznaczenia, a więc zrozumienia kim jest człowiek i co jest ostatecznym celem 

ludzkiego życia”. Takie spojrzenie na edukację i wychowanie poprzez pryzmat człowieka, 

nazywane personalistyczną koncepcją wychowania, niesie dalsze implikacje. W hierarchii 

wartości na pierwszym miejscu staje człowiek – uczeń jako podmiot wychowania, a nie 

instytucja szkoły. Personalizacja edukacji prowadzi do dostrzegania ludzkich problemów  

w szkole oraz do wytyczania konkretnych celów i zadań służących wychowankowi i jego 

pełnemu rozwojowi ku pełni człowieczeństwa.  

Celem wychowania według nauczania Jana Pawła II jest dojrzałość ludzka  

i dojrzałość chrześcijańska, a w konsekwencji odpowiedzialność za siebie i innych oraz za 

dobro wspólne w życiu rodzinnym i społecznym. 

Ważnym aspektem personalizmu w wychowaniu jest nauczyciel i jego relacja  

z uczniem oraz oddziaływanie wychowawcze całego personelu. Praca wychowawcza  

z dzieckiem to według nauki Kościoła szczególne powołanie wymagające szczególnych 

przymiotów umysłu i serca, jak najstaranniejszego przygotowania i ciągłej gotowości do 

odnowy i dostosowania się. Statut szkoły podkreśla, że proces wychowawczy i formacyjny  

w szkole opiera się na świadectwie życia oraz osobowej relacji osób : nauczyciela i ucznia, 
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nauczycieli między sobą, dyrektorem i nauczycielami oraz nauczycieli, dyrektora i rodziców 

naszych uczniów. 

Wychowanie to proces wspierania ucznia w rozwoju angażując przy tym 

wychowawcę, jak i jego samego, którzy współdziałają w osiąganiu celów wychowawczych, 

czyli pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: dojrzałość fizyczna (prowadzenie 

zdrowego stylu życia), dojrzałość psychiczna, w tym emocjonalna i intelektualna (rozumiana 

jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz 

otaczający świat), dojrzałość społeczna (konstruktywne pełnienie ról społecznych), 

dojrzałość duchowa (posiadanie konstruktywnego systemu wartości, poczucia sensu życia  

i istnienia człowieka). 

Jednym z naszych priorytetów jest wykształcenie w uczniach poczucia 

odpowiedzialności za rozwój osobisty, swoje zachowania i wyznawane wartości. 

Oprócz wychowania szkoła odpowiedzialna jest za profilaktykę, jako działanie 

konieczne, bez której szkoła staje się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla 

uczniów i personelu pedagogicznego oraz administracyjnego.  

Koncepcja profilaktyki według Zbigniewa B. Gasia zakłada, że „profilaktyka to 

kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, która obejmuje równolegle 

trzy obszary działania: 

• wspomaganie ucznia w radzeniu sobie z trudnościami, jakie zagrażają prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu; 

• ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które zaburzają prawidłowy rozwój ucznia 

i dezorganizują jego zdrowy styl życia; 

• inicjowanie i wspomaganie czynników chroniących (jednostkowych, rodzinnych, 

rówieśniczych, szkolnych, środowiskowych), które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi 

ucznia i jego zdrowemu życiu”. 

 

Głównym celem profilaktyki w naszej szkole jest zapobieganie negatywnym zjawiskom oraz 

ochrona ucznia przed zagrożeniami rozwoju, zaspokajanie potrzeb psychicznych dziecka, 

pomoc w realizowaniu celów rozwojowych i uczenie umiejętności radzenia sobie  

w sytuacjach trudnych. Działania te zachęcają uczniów do pracy nad sobą, rozwoju 
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zainteresowań, aktywności twórczej, a także do podejmowania wysiłku prawdziwego życia, 

opartego na wierze w Boga, altruizmie i odpowiedzialności społecznej. 

 

Profilaktyka powinna iść w dwóch kierunkach :  

•  redukcji czynników szkodliwych w człowieku i jego otoczeniu, 

•  rozwojowi zasobów odpornościowych w człowieku, a szczególnie zdolności radzenia 

sobie ze stresem, trudnościami życiowymi a także rozwój umiejętności społecznych 

sprzyjających rozwojowi osobowości. 

Najważniejsze co łączy wychowanie i profilaktykę to aspekt wartości i norm,  

w nawiązaniu do których są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm 

uczeń zyskuje spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą 

współpracować (mimo, że preferują różne metody oddziaływań), wreszcie – to w świetle 

wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa stają się dla uczniów 

zrozumiałe. 

Według św. Jana Pawła II podstawowymi wartościami chrześcijańskimi są: godność 

osoby ludzkiej; świętość życia ludzkiego; centralna rola rodziny oparta na małżeństwie; 

wykształcenie; wolność myśli i słowa; wolność głoszenia własnych poglądów; wolność 

wyznawania religii; ochrona prawna jednostek i grup; współpraca wszystkich na rzecz 

wspólnego dobra; praca pojmowana jako dobro osobiste i społeczne oraz władza polityczna 

pojmowana jako służba, podporządkowana prawu i rozumowi, a ograniczona przez prawa 

osoby i narodów (Europejski Kongres Naukowy pod hasłem „Ku konstytucji europejskiej?”, 

2002r.).  

Szkoła w procesie wychowania i profilaktyki współpracuje ściśle z rodziną dziecka, 

Kościołem oraz instytucjami zewnętrznymi. Dlatego też, Program Wychowawczo- 

Profilaktyczny Szkoły skierowany jest do rodziców, uczniów oraz nauczycieli, 

wychowawców i pracowników administracyjnych placówki. 

W  Rozporządzeniu MEN z dnia 14 lutego 2017r. w sprawie podstawy programowej  

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły  

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu  

umiarkowanym, znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 
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szkoły policealnej wyszczególniono treści wychowawczo- profilaktyczne podzielone na  

obszary: zdrowie- edukacja zdrowotna, relacje- kształtowanie postaw społecznych, kultura- 

wartości, normy, wzory zachowań, bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych 

(problemowych), treści tych obszarów w naszej szkole zostaną wzbogacone o kształtowanie 

formacji religijnej, moralnej i patriotycznej. 

 

Przy opracowaniu programu- profilaktycznego szkoły uwzględniono: 

• dotychczasowe doświadczenia szkoły, 

• informacje od rodziców, wychowawców i nauczycieli dotyczące głównych problemów 

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku, 

• analiza dokumentacji, w tym m.in. dzienników nauczycielskich poszczególnych klas, 

dzienników pedagoga i psychologa szkolnego oraz ich notatek z przeprowadzonych  

rozmów z uczniami, rodzicami i nauczycielami, 

• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces  

wychowania 

• diagnoza czynników chroniących i ryzyka we wrześniu każdego roku szkolnego. 

 

3. Cele i zadania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 

• Diagnoza problemów, których przyczyną są trudności wychowawcze, szkolne  

i emocjonalne uczniów oraz podejmowanie działań mających na celu eliminowanie tych 

problemów, zarówno w środowisku szkolnym, jak i rodzinnym. 

• Motywowanie do nauki i realizacji obowiązku szkolnego przez uczniów. 

• Wspieranie uczniów zdolnych oraz rozwijanie zainteresowań uczniów, m.in. przez koła 

zainteresowań, tutoring. 

• Wspieranie uczniów rozpoczynających naukę w szkole. 

• Wzmacnianie bezpieczeństwa w szkole. 

• Przeciwdziałanie niepowodzeniom w nauce. 

• Promowanie zdrowego trybu życia, dbałości o sprawność fizyczną i higienę osobistą. 

• Zapobieganie wszelkim uzależnieniom uczniów poprzez działania edukacyjne  

i informacyjne o negatywnych wpływach substancji odurzających i uzależniających. 
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• Prowadzenie działań edukacyjnych i informacyjnych dla dzieci, rodziców  

i nauczycieli  dotyczących instytucji udzielających wsparcia osobom uzależnionym  

i ich rodzinom. 

• Wskazywanie uczniom konstruktywnych sposobów radzenia sobie ze stresem  

w sytuacjach trudnych. 

• Ukazywanie uczniom drogi zmierzającej do wzrostu samoakceptacji i zadowolenia  

z siebie. 

• Budowanie świadomości i kształtowanie postawy uwrażliwiającej na wszelkie przejawy 

dyskryminacji, szerzenie idei tolerancji, równości, szacunku. 

• Pomaganie uczniom we wszechstronnym rozwoju osobowym w klimacie 

ewangelicznym. 

• Ukazywanie uczniom chrześcijańskiej wizji świata, umożliwiającej dochodzenie do 

syntezy wiary i kultury. 

• Angażowanie wszystkich nauczycieli oraz rodziców w proces wspierania rozwoju 

uczniów i dążenie do przyjęcia wspólnej wizji wychowania. 

• Podtrzymywanie więzi z absolwentami szkoły. 

 

4. Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły. 

Program realizowany jest w ramach: 

 wszystkich przedmiotów nauczania i godzin wychowawczych, 

 zajęć i spotkań z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz przedstawicielami 

instytucji współpracujących ze szkołą, 

 codziennego spotkania i wspólnej modlitwy, 

 celebracji Świąt, uroczystości narodowych i kościelnych, 

 uroczystości i apeli szkolnych, 

 zajęć pozalekcyjnych, 

 pracy samorządu szkolnego, 

 imprez szkolnych, wycieczek, 

 szkolenia nauczycieli i wychowawców, 

 zebrań z rodzicami, pedagogizacja rodziców. 
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Realizatorzy: 

 dyrektor, 

 nauczyciele, 

 wychowawcy klas, 

 pedagog szkolny, 

 psycholog szkolny, 

 rodzice, 

  pielęgniarka szkolna, 

 pracownicy administracyjni placówki, 

 przedstawiciele instytucji zewnętrznych. 

Terminy realizacji: 

 cały rok szkolny, 

 zgodnie z planami pracy nauczycieli oraz planami wychowawczymi w klasach, 

 okazjonalnie, gdy zaistnieje potrzeba. 

 

Zadania realizatorów wynikające z programu: 

 Zadania dyrektora: 

⋅  monitoruje pracę nauczycieli w zakresie realizowania programu; 

⋅ diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki; 

⋅ współpracuje z podmiotami szkoły oraz instytucjami zewnętrznymi wspomagającymi 

działania w zakresie realizacji programu; 

⋅ inicjuje i organizuje przedsięwzięcia określone w programie. 

 

 Zadania nauczycieli: 

⋅ realizują treści programowe zgodnie ze specyfiką zajęć służących dostarczaniu wiedzy 

oraz kształceniu umiejętności i postaw wynikających z programu; 

⋅ współpracują z wychowawcami, realizując strategię wychowawczą klasy, respektując 

zasady i ustalenia; 

⋅ przygotowują uroczystości, zawody, konkursy związane z realizowanymi 

zagadnieniami; 

⋅ współorganizują wyjścia do kina, teatru, organizują wycieczki dydaktyczne; 
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⋅ inspirują pracę zespołową i aktywizują uczniów w czasie lekcji; 

⋅  wyzwalają aktywność pozalekcyjną uczniów; 

⋅ stwarzają sytuacje umożliwiające samoocenę i ocenę grupy; 

⋅ formułują oczekiwania wobec uczniów, dotyczących ich osiągnięć edukacyjnych  

i  zachowania. 

 

 Zadania wychowawców klas: 

⋅ diagnozowanie potrzeb zespołu i poszczególnych uczniów; 

⋅ koordynowanie pracy wychowawczej w zespole klasowym; 

⋅ kształcenie nawyków przestrzegania bezpieczeństwa oraz odpowiedniego zachowania 

się w różnych sytuacjach; 

⋅ wykorzystywanie potencjału grupy do wspierania jej członków; 

⋅ wdrażanie do samooceny postępów w zachowaniu; 

⋅ organizowanie czasu wolnego uczniom; 

⋅ promowanie osiągnięć uczniów klasy; 

⋅ przygotowywanie uroczystości i spotkań z udziałem gości; 

⋅ planowanie i prowadzenie lekcji wychowawczych zgodnie z planem pracy oraz 

zakładanymi celami; 

⋅ zapoznawanie z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka; 

⋅ inspirowanie pracy zespołowej w klasie, przydzielanie zespołom zadań na rzecz klasy  

i szkoły; 

⋅ współpraca z rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej; 

⋅ integracja zespół klasowy; 

⋅ wdrażanie uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach; 

 

 Zadania wynikające z relacji wychowawca- rodzic: 

• Informowanie rodziców o: 

- zadaniach wynikających z programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły, 

- tematyce godzin do dyspozycji wychowawcy, 

- aktach prawnych obowiązujących w szkole, 

- wynikach w nauce i zachowaniu (zebrania z rodzicami, indywidualne rozmowy). 
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• Pedagogizacja – poruszanie problemów wychowawczych nurtujących rodziców i ich dzieci 

(wykłady, warsztaty na spotkaniach z rodzicami). 

• Włączenie rodziców w życie klasy i szkoły (imprezy klasowe, szkolne,  

środowiskowe). 

• Rodzice przez swoją postawę religijną i patriotyczną stanowią wzorzec dla zachowań swo-

ich dzieci. 

 

Ponadto, patrząc na wzór jedynego Nauczyciela – Jezusa Chrystusa, wychowawca 

powinien realizować chrześcijańską misję. Powinien robić to nie tylko słowami, lecz przez 

każdy swój czyn i przez całą swą postawę. 

 

 Zadania pedagoga i psychologa szkolnego: 

• współpraca z wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz ośrodkami 

pomagającymi dziecku i rodzinie; 

• rozmowy z uczniami, rodzicami, dyrekcją oraz nauczycielami i wychowawcami klas; 

• dostarczanie wiedzy, kształcenie umiejętności i postaw uczniów, nauczycieli, 

rodziców poprzez prowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych, pogadanek 

edukacyjnych, spotkań profilaktycznych w klasach, rad szkoleniowych dla grona 

pedagogicznego oraz prelekcji oraz warsztatów dla rodzców; 

• diagnoza czynników chroniących i ryzyka w społeczności szkolnej, diagnozowanie 

przyczyn trudności w nauce, zachowaniu, rozpoznawanie potrzeb i  oczekiwań 

uczniów; 

• współpraca z instytucjami zewnętrznymi m.in. Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną, Policją, Strażą Miejską, MOPS, PCPR, Sądem Rodzinnym; 

• pilotowanie oraz realizacja zadań zawartych w programie we współpracy  

z nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją i rodzicami uczniów; 

• wspomaganie wychowawców w diagnozie, planowaniu i realizacji zadań zawartych  

w programie. 
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 Zadania rodziców: 

• korzystają z pomocy i wsparcia ze strony wychowawcy, pedagoga, psychologa  

i instytucji współpracujących ze szkołą; 

 

 

 Zadania pielęgniarki szkolnej: 

• promocja zdrowego stylu życia w zakresie  higieny osobistej, zdrowego odżywiania, 

ruchu jako podstawy zdrowia fizycznego i psychicznego; 

• współpraca z nauczycielami, wychowawcami, pedagogiem, psychologiem szkolnym 

oraz  rodzicami. 

 

5. Strategia działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych 

wobec dzieci zagrożonych uzależnieniem i zagrożonych niedostosowaniem  

społecznym. 

 

Szkoły mają obowiązek opracowywania strategii działań wychowawczych  

i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec uczniów zagrożonych uzależnieniem  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a wynika on w szczególności z  wymienionych 

na początku dokumentu przepisów prawnych.  

 

 Działalność wychowawcza, edukacyjna, informacyjna i profilaktyczna 

szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. 

 

W związku z obowiązującymi przepisami szkoły prowadzą systematyczną 

działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną wśród uczniów  

i wychowanków, ich rodziców oraz opiekunów oraz nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. Postępowanie to obejmuje 

wszelkie działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie pojawieniu się 

zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez 

uczniów, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku 
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zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla 

zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia oraz jego otoczenia społecznego.  

 

1. Działalność wychowawcza szkoły w tym zakresie polega na: 

⋅ Współpracy z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania postawy  

prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

⋅ Kształtowaniu hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych  

z najważniejszych wartości w życiu. 

⋅ Wzmacnianiu wśród uczniów więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością  

lokalną. 

⋅ Kształtowaniu przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji  

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców, 

rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz  

nauczycielami i wychowawcami. 

⋅ Doskonaleniu umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania  

podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami lub opiekunami 

oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów. 

⋅ Wzmacnianiu kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz  

rodziców i opiekunów. 

⋅ Kształtowaniu u uczniów postaw prospołecznych, w tym możliwości udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu w życiu 

społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów i organizacji  

pozarządowych. 

⋅ Wspieraniu edukacji rówieśniczej mającej na celu modelowanie postaw  

prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

2. Działalność edukacyjna szkoły w tym zakresie polega na: 

⋅ Poszerzaniu wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawi-

dłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży,  

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji (środków  

odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, nowych  
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substancji), a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne, oraz postę-

powania w tego typu wypadkach. 

⋅ Rozwijaniu i wzmacnianiu umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

⋅ Kształtowaniu u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radze-

nia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania swoich emocji. 

⋅ Kształtowaniu krytycznego myślenia i wspomaganiu uczniów w konstruktywnym  

podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu  

rozwojowi i zdrowemu życiu. 

⋅ Prowadzeniu wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli i wychowawców  

w zakresie umiejętności rozpoznawania wczesnych objawów używania środków  

i substancji psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji  

profilaktycznej. 

 

3. Działalność informacyjna szkoły w tym zakresie polega na: 

⋅ Dostarczeniu nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom aktualnych in-

formacji na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych  

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji. 

⋅ Udostępnianiu informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich  

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji. 

⋅ Przekazaniu uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom  

i wychowawcom informacji na temat konsekwencji prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu  

narkomanii, zwanej dalej „ustawą”, 

⋅ Informowaniu uczniów oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia  

narkomanią. 

 

4. Działalność profilaktyczna szkoły w tym zakresie polega na: 

• realizowaniu wśród uczniów, ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do  

potrzeb indywidualnych i grupowych programów zalecanych w ramach Systemu  
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rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego,  

o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii– dobór  

odpowiedniego programu uzależnia się od celu profilaktycznego, który wynika  

z uprzednio przeprowadzonej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkol-

nym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym  

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

• przygotowaniu oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako  

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważnej potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  

i satysfakcji życiowej, 

• kształtowaniu i wzmacnianiu norm przeciwnych używaniu środków i substancji przez 

uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

 ryzykownych, 

• doskonaleniu zawodowym, 

• włączaniu, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, dzia-

łań z zakresu przeciwdziałania używaniu środków i substancji, czyli środków odurzają-

cych, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoak-

tywnych, np. dopalaczy. 

 

Diagnoza środowiska szkolnego 

Podstawę do podejmowania wymienionych działalności, stanowi coroczna diagnoza w 

zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, 

ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, dotycząca 

uczniów, rodziców lub opiekunów, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły 

lub placówki.  

Na podstawie diagnozy nauczyciel lub wychowawca, w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły lub 

placówki, wybiera formę, w której realizuje działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji 
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psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych 

uwzględniając w tym wykorzystanie aktywnych metod pracy. 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog i psycholog na bieżąco diagnozują środowisko szkolne. 

Pozyskują informacje dotyczące problemów i zasobów szkoły poprzez: 

• Badania ankietowe skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

• Analizę dokumentów dotyczących diagnozowania, monitorowania oraz podejmowania 

interwencji wychowawczej, którą stanowią dzienniki lekcyjne, protokoły posiedzeń  

zespołu wychowawczego, dokumentacja pedagoga i psychologa. 

• Wywiady z rodzicami, uczniami, nauczycielami. 

• Analizę frekwencji uczniów oraz niepowodzeń szkolnych dokonywana systematycznie, 

nie rzadziej niż po zakończeniu każdego półrocza. 

• Obserwację zachowania uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych  

i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych. 

• Informacje od wychowawców i nauczycieli dotyczące funkcjonowania uczniów. 

• Informacje od uczniów i rodziców uzyskane przy okazji rozmów indywidualnych  

z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem. W ich trakcie identyfikowane są sukcesy 

i porażki wychowawcze szkoły, skuteczne i nieskuteczne metody wychowawcze  

stosowane przez pracowników szkoły, potrzeby i oczekiwania uczniów, rodziców  

nauczycieli oraz źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczo-profilaktycznego. 

• Współpracę i konsultację z pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznej. 

• Analizę efektywności dotychczasowych oddziaływań wychowawczych  

i profilaktycznych w klasach. 

 

 Współpraca szkoły w realizacji działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej szkoły w celu przeciwdziałania narkomanii. 

Nasza Szkoła przy prowadzeniu wcześniej wymienionych czynności, współpracuje z: 

1) jednostkami samorządu terytorialnego, 

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

3) placówkami doskonalenia nauczycieli, 
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4) podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki  

zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, 

5) państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi inspektorami sanitarnymi, 

6) Policją, 

7) pracodawcami, 

8) podmiotami leczniczymi i innymi działającymi w ochronie zdrowia, 

9) podmiotami takimi jak: 

• organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a także osoby prawne  

prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania, 

• jednostki podległe lub nadzorowane przez ministra właściwego do spraw zdrowia. 

 

Formy współpracy: 

• spotkania dyrektora szkoły, pedagoga i psychologa  z policjantami z sekcji do spraw nie-

letnich w razie potrzeby, 

• informowanie policji  w przypadku zdarzeń występujących na terenie szkoły,  

mających znamiona przestępstwa, stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia uczniów 

oraz świadczące o przejawach demoralizacji, 

• współpraca w rozwiązywaniu trudnych sytuacji mających miejsce w szkole i poza nią, 

• organizowanie prelekcji z zakresu profilaktyki dla uczniów i rodziców z udziałem  

funkcjonariuszy policji, straży miejskiej. 

• zatrudniona w szkole pielęgniarka szkolna udziela pomocy w  nagłych przypadkach,  

zatruciach, złym samopoczuciu, urazach, 

• pielęgniarka szkolna prowadzi pogadanki dotyczące higieny osobistej, zapobiegania  

uzależnieniom, prawidłowego odżywiania się, zapobiegania próchnicy zębów,  

podejmuje działania informacyjne dotyczące wad postawy u dzieci, 

• pielęgniarka szkolna współpracuje z wychowawcami, pedagogiem i psychologiem, 

• w ramach współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną prowadzone są  

konsultacje i warsztaty dla uczniów i rodziców, 

• w ramach współpracy z państwowymi wojewódzkimi i państwowymi powiatowymi in-

spektorami sanitarnymi nasza szkoła bierze udział w programach profilaktycznych  

proponowanych przez te instytucje.  
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 Szczegółowy opis działań prowadzonych przez KPSP. 

W Publicznej Katolickiej Szkole Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego  

w celu realizacji wyżej określonych działań systematycznie prowadzona jest edukacja 

prozdrowotna, promocja zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia.  

 

Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji: 

• Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, 

• zajęć edukacyjnych- zgodnie z obowiązującą podstawą programową, 

• zajęć profilaktycznych i psychoedukacyjnych, 

• programów z zakresu edukacji prozdrowotnej: „Trzymaj formę”, „Nie pal przy mnie 

proszę”, „Znajdź właściwe rozwiązanie”, „Szkoła promująca zasady europejskiego  

kodeksu walki z rakiem”, itp. w ramach współpracy z Policją, PSSE, Świętokrzyskim 

Centrum Onkologii, 

• zajęć z wychowawcą, 

• imprez sportowych i rekreacyjnych- Dzień Zdrowia, Dzień Rodziny, 

• przedstawień poruszających zagadnienia związane z profilaktyką, 

• ogólnych zebrań z rodzicami lub wg potrzeb wychowawców i występowania sytuacji 

problemowych, 

• spotkań indywidualnych i grupowych z pielęgniarką szkolną, 

• spotkań indywidualnych i zajęć klasowych z pedagogiem i psychologiem szkolnym  

wg. zgłaszanych potrzeb wychowawców, uczniów oraz rodziców, 

• wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli m.in. edukacja z zakresu zdrowia  

psychicznego,  

 

Upowszechnienie tej wiedzy następuje poprzez: 

• realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły, 

• motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach 

o tematyce profilaktycznej, 

• opracowywanie gazetek informacyjnych o tematyce profilaktycznej, 

• wykorzystanie filmów, prezentacji multimedialnej o tematyce profilaktycznej, 
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• rozmowy indywidualne oraz zajęcia z uczniami mające na celu przekazywanie  

informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami psychoaktywnymi, 

• przeprowadzanie pogadanek o tematyce profilaktycznej przez przedstawicieli Policji- 

bezpieczna szkoła- bezpieczne dziecko, 

• edukację rodziców poprzez gazetki ścienne na terenie szkoły, 

• opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień 

profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli, 

• edukację nauczycieli – przekazywanie informacji na temat szkoleń i warsztatów oraz 

zapraszanie specjalistów na szkolenia Rady Pedagogicznej. 

 

6. Sylwetka absolwenta szkoły. 

Szkoła dąży do tego aby, absolwent naszej szkoły cechował się: 

 w sferze fizycznej: 

- pozytywnym nastawieniem do aktywnego spędzania wolnego czasu, 

- ogólna troską o dobrostan fizyczny swój i najbliższych, 

- sprawnością w planowaniu i organizacji wypoczynku i rekreacji, 

- świadomym i negatywnym podejściem wobec używek i uzależnień, 

 w sferze emocjonalnej, w tym moralnej: 

- umiejętnością rozpoznawania swoich emocji i kierowania się nimi, 

- poszanowaniem swojej osoby i dbaniem o innych, 

- wrażliwością emocjonalną, 

- umiejętnością radzenia sobie ze stresem, 

- odpowiedzialnością za siebie i innych, 

- asertywnością wobec innych, 

- umiejętnością rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji, 

- umiejętnością odróżniania dobra od zła, potrafi dokonać właściwego wyboru wartości  

i odczuwa zadowolenie z dokonanego wyboru wartości wyższej, 

 w sferze intelektualnej: 

- rzetelnym wykształceniem i szacunkiem do dalszego zdobywania wiedzy i umiejętności, 

- wykorzystaniem talentów i możliwości własnych, 

- troską o znajomość języków obcych  i umiejętnością posługiwania się technologią 
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informacyjną, 

- przygotowaniem do samokształcenia i planowania własnego rozwoju, 

- umiejętnością krytycznego myślenia,  

- odpowiedzialnością, 

- samodzielnością i kreatywnością w podejściu do różnych zadań życiowych, 

 w sferze społecznej, w tym kulturowej: 

- bezinteresownością, 

- umiejętnością współpracy w zespole, 

- aktywnością społeczną, 

- umiejętnością przyjęcia sukcesu i porażki, 

- uczestnictwem w rożnych formach  kultury, 

- umiejętnością wyrażania własnych przeżyć wynikających z kontaktu ze sztuką, 

- chęcią poznawania ojczystego kraju i jego tradycji, 

- chęcią poznawania swojego regionu i jego tradycji, 

 w sferze duchowej, w tym religijnej: 

- znajomością zasad wiary katolickiej i stosowaniem ich w życiu, 

- światopoglądem opartym na wartościach chrześcijańskich, 

- świadomością własnej godności, 

- poczuciem własnej wartości, wiarą we własne siły, możliwości i umiejętności, 

- miłością do Boga, świadomością, że jest Jego ukochanym dzieckiem oraz wartościowym  

człowiekiem, 

- umiejętnością wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce człowieka  

wierzącego m.in. poprzez aktywny udział we Mszy św., codziennej modlitwie, stosowaniem  

pozdrowienia chrześcijańskiego, 

- postawą szacunku i wdzięczności wobec rodziców, 

 w sferze patriotycznej : 

- postawą szacunku do symboli i tradycji narodowych, właściwym zachowaniem w miejscach 

pamięci narodowej i podczas uroczystości państwowych, 

- postawą szacunku do tradycji narodowych, rozumiejąc przy tym sens obchodzenia świąt 

narodowych poprzez udział w uroczystościach samorządności szkolnej; dzięki temu  

przygotowuje się do przyjęcia postawy obywatelskiej w życiu dorosłym, 
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- postawą przynależności do części wspólnoty lokalnej swojego miasta i uczestnictwem w jej 

życiu, znajomością historii swojego kraju i sylwetki osób zasłużonych dla Polski, 

- świadomym uczestnictwem w uroczystościach szkolnych stanowiących tradycję placówki,  

- znajomością geografii i niektórych tradycji regionów Polski, 

- świadomością przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej, środowiska  

lokalnego). 

 

 

7. Treści wychowawczo- profilaktyczne do realizacji w klasach I- III 

Obszar Zadania klasy I- III 

Zdrowie- edukacja  

zdrowotna  

-wynikające z podstawy 

programowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

____________________ 

-wynikające ze  

specyfiki placówki  

(rozwój fizyczny) 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne  

i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia; 

- zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny  

osobistej i aktywności fizycznej; 

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

- kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

- rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody  

w swoim środowisku; 

- kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo- skutkowego; 

- uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 

i roślin; 

- kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki, 

______________________________________________________________ 

- kształtowanie sprawności fizycznej, odporności i hartu oraz nawyku  

rozwijania własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin sportowych, 
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Relacje- kształtowanie 

postaw społecznych 

-wynikające z podstawy  

programowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

-wynikające ze  

specyfiki placówki (roz-

wój intelektualny  

i emocjonalny) 

- kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 

- rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie  

obserwacji i własnych doświadczeń; 

- kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 

- kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji 

z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi,  

z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

- przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi; 

- zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju; 

- rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów  

i sporów; 

______________________________________________________________ 

- kształtowanie umiejętności krytycznego myślenia; 

- kształtowanie samodzielności i kreatywności do różnych zadań  

życiowych; 

- kształtowanie wrażliwości uczuciowej; 

- poznanie własnej sfery uczuciowej; 

- opanowanie emocji; 

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie z gniewnymi emocjami; 

- obiektywizm; 

- umiejętność okazywania uczuć; 

- przezwyciężanie indywidualizmu i odkrywanie powołania do w pełni  

świadomego i odpowiedzialnego życia w świetle wiary; 

Kultura- wartości,  

normy, wzory  

zachowań 

-wynikające z podstawy 

programowej 

- kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się; 

- kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła; 

-  kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania 
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tradycji i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur 

i tradycji, określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt 

z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku  

rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym  

środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach  

organizowanych przez najbliższą społeczność; 

- kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami  

literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami  

architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla 

dzieci; 

- kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od  

religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju  

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie 

działań w celu zapobiegania dyskryminacji; 

- inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy  

zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego  

wizerunku i otoczenia; 

- przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych  

wymagających umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy 

ludzi 

różnych zawodów; 

- przygotowanie do podejmowania działań mających na celu  

identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań; 

- wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli  

i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą  

i społecznością lokalną; 

- kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych  

formach ekspresji; 

- kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie  

ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz 
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_____________________ 

- wynikające ze  

specyfiki placówki  

(rozwój woli, moralny  

i patriotyczny) 

 

 

 

 

 

 

brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania; 

- kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw; 

______________________________________________________________ 

- wyrobienie nawyku pracowitości, rzetelności i wytrwałości przez  

nakładanie na uczniów dodatkowych obowiązków, np. dyżury, zmiana  

gazetek szkolnych, opieka nad kwiatami, 

- motywowanie uczniów do prac dodatkowych przez odpowiedni  

system nagradzania,  

- kształtowanie poczucia porządku, ładu i punktualności, 

- kształtowanie umiejętności myślenia wartościującego (akceptowanie  

fundamentalnych zasad moralnych, zgodnych z wartościami  

ewangelicznymi), 

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, 

- gotowość do poświęceń, 

- kształtowanie sumienia (życie w prawdzie z samym sobą, Bogiem  

i innymi ludźmi), 

- autentyzm działań, otwartość, ufność, 

- odpowiedzialność za własne słowa i czyny, 

- kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne,  

m.in. poprzez uczestnictwo w akcjach charytatywnych, 

- wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością  

lokalną, 

- ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną. 

Bezpieczeństwo-  

profilaktyka zachowań  

ryzykownych  

(problemowych) 

-wynikające  

z podstawy  

programowej 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych  

sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania  

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii  

informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego 

wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz  
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_____________________ 

- wynikające ze  

specyfiki placówki 

 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

- przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi 

i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych 

i poruszania się po drogach; 

- przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

- kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, 

w miejscu nauki i zabawy; 

______________________________________________________________ 

- uczenie krytycznego odbioru i kształtowanie świadomego  

użytkowania Internetu; 

- zapoznanie uczniów z tematem i konsekwencjami stosowania  

stalkingu i cyberprzemocy wobec innych; 

- zapoznanie uczniów z procedurami postępowania w sytuacji  

występowania przemocy i agresji wśród rówieśników, w tym agresji czynnej 

i biernej, znęcania; 

- uwiadamianie uczniom konsekwencji swoich niewłaściwych  

zachowań; 

- promowanie trzeźwości i abstynencji, zwiększanie świadomości  

o skutkach nadużywania alkoholu, palenia papierosów, zażywania  

narkotyków i innych środków odurzających, 

- ukazywanie destruktywnego wpływu środków psychoaktywnych, 

- wdrażanie do unikania niebezpiecznych, nieznanych środków  

chemicznych i organicznych (nieznane leki, dopalacze, itp.). 

Wiara  

(rozwój duchowy, w tym 

religijny) 

- wynikające ze  

specyfiki placówki 

- poznanie zasad wiary, rozwój kontaktu z Bogiem poprzez  

m. in. modlitwę, oglądanie dzieł sztuki sakralnej, biblioteczkę religijną, 

- wdrażanie dzieci do uczestnictwa w grupach modlitewnych  

działających przy kościele, 

- udział w rekolekcjach, 

- udział we wspólnej Eucharystii (raz w miesiącu), 
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- wyrabianie właściwego stosunku do modlitwy i jej miejsca w życiu  

każdego człowieka poprzez codzienną modlitwę, katechezę, przeżywanie 

świąt i uroczystości, 

- odkrywanie obecności Boga w historii i otaczającym świecie, 

- wychowanie do miłości i czci Boga – Stworzyciela jako najwyższej Istoty, 

od której pochodzi wszelkie życie, 

- ukształtowanie postawy wdzięczności za dar życia, oraz wyjątkowość jaką 

Bóg obdarzył każdego człowieka, 

- poznawanie siebie, możliwości i talentów, a także wad, które należy  

przezwyciężać, 

- wychowanie do poszanowania i odpowiedzialności za przyrodę jako daru 

Bożego, 

- zapoznanie z prawdą, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży, dlatego  

musimy upodabniać się do Boga poprzez dążenie do świętości, kształtowanie 

prawości charakteru, a wykorzenianie wad, 

- kształtowanie postawy miłości bliźniego, łagodności i cierpliwości, 

- uświadomienie dzieciom wartości przebaczania (na wzór Pana  

Jezusa. 

 

Uczniowie klas I- III Katolickiego Zespołu Edukacyjnego- Katolickiej Publicznej Szkoły  

Podstawowej im. św. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego w Ostrowcu Św. w trakcie realizacji 

treści wychowawczo- profilaktycznych będą tworzyli Indywidualne Teczki Ucznia (ITU),  

w których gromadzić będą wszelkie prace, karty ćwiczeń, informacje i materiały  

potwierdzające zapoznanie z w/w treściami.  

Dzięki Indywidualnym Teczkom Ucznia każde dziecko będzie miało świadomość  

odpowiedzialności za rozwój osobisty w procesie realizacji programu. 

 

8. Ewaluacja i diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym 

potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji  
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psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji  

psychoaktywnych. 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły może wymagać zmian, modyfikacji  

i korekt, dla ich wprowadzenia niezbędna jest ocena jego jakości, która jest możliwa tylko 

dzięki działaniom ewaluacyjnym, które będą również podstawą do corocznej diagnozy  

środowiska szkolnego.  

Ewaluacja oznacza systematyczne gromadzenie informacji na temat przeprowadzonych  

działań, w celu wykorzystania ich do modyfikacji i podwyższenia skuteczności przyszłych 

działań. 

Na zakończenie każdego półrocza w danym roku szkolnym sporządzane będzie  

sprawozdanie z realizacji celów oraz ustalone będą wnioski do dalszej pracy. 

 

Metody i narzędzia wykorzystywane do zbierania danych do ewaluacji (do wyboru):  

⋅ obserwacja i ocena zachowań,  

⋅ ankiety (dla uczniów, rodziców, nauczycieli),  

⋅ rozmowy indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami,  

⋅ wywiad, 

⋅ analiza dokumentów, w tym analiza zapisów w dzienniku klasowym, dzienniku zajęć po-

zalekcyjnym, notatki z rozmów pedagoga i psychologa szkolnego z uczniami,  

rodzicami, nauczycielami. 

Uzyskane wyniki posłużą do sporządzenia wniosków z ewaluacji oraz staną się podstawą  

wprowadzenia ewentualnych zmian w programie.  

 

Ewaluację prowadzić będzie Zespół ds. Programu Wychowawczo- Profilaktycznego Szkoły.  

Ostrowiec Świętokrzyski, 28.09.2020r. 

 

opracowały: 

mgr Marlena Kargul-psycholog 

mgr Anna Cesarska- pedagog 

 

 


