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Program Profilaktyki obowiązujący  w Szkole Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, w Żórawinie

Podstawy prawne
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz.U.1997.78.483 ze zm.)
 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.Dz.U.2004.256.2572 ze zm.)
 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U.2012.124 j.t ze zm.)

 Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U.2012.1356 j.t. ze zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz.U.2001.61.624 ze zm.)
 Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania     i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 2013.532)

 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 17 listopada 2010 r.  w sprawie warunków organizowania kształcenia, 
wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach 
ogólnodostępnych lub integracyjnych. (Dz.U.2014.414 j.t.),

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 31 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i 
zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U.2003.26.226)

 Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego  w 
poszczególnych typach szkół (Dz.U.2012.977 ze zm.)

Aktualizacje i nowelizacje programu

• Uchwała nr 279/13/2016 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego, w Żórawinie, z dnia 13 września 2016r., w 

sprawie przyjęcia aktualizacji projektu programu profilaktyki w roku szkolnym 2016/2017.



Cele programu profilaktyki 
1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.
2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia . 
3. Wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy.
4. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.
5. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie 

agresji.
6. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem .
7. Kształtowanie umiejętności reagowania, właściwego zachowania się w razie ataku terrorystycznego.
8. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację czasu wolnego.
9. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych.
10. Pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, mającymi problemy edukacyjne i wychowawcze 
11. Współpraca z rodzicami 
12.Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie.
13.Propagowanie praw dziecka.
14.Wzmacnianie harmonijnego rozwoju fizycznego i psychicznego oraz zachowań prozdrowotnych.
15.Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli.

Sposoby realizacji programu profilaktyki:
1. W toku zajęć dydaktyczno – wychowawczych i opiekuńczych.
2. Poprzez funkcjonowanie programów edukacyjnych i profilaktycznych:

 „Chronimy dzieci” – ogólnopolski program profilaktyki przemocy wobec dzieci.
 „Integracja od przedszkola”, „Program zajęć integracyjnych w kl. 0III”, „Program zajęć dotyczący bezpiecznego zachowania się w 

szkole i wokół niej”,
 Cykliczne zajęcia przeciwdziałające uzależnieniom (kl. IVI),
 „Wychowanie w rodzinie”,
 „ Higiena osobista i higiena otoczenia”,
  Program przeciwdziałający agresji w klasach IVI  „Bądź kumplem nie dokuczaj”
 „ Program świetlicy opiekuńczo  wychowawczy”,



 „CyberPOMOC STOP CyberPRZEMOCY” – cykl zajęć edukacyjnych,
 „Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia dzieci oraz młodzieży 

przestępczością i demoralizacją a w szczególności narkomanią, alkoholizmem i prostytucją”.
 Zajęcia dotyczące sposobów reagowania w razie ataku terrorystycznego.

Realizacja szkolnego programu profilaktyki przebiega w ścisłej współpracy:
 z rodzicami 

 zebrania klasowe rodziców,
 rozmowy indywidualne w sprawach uczniów, 
 spotkania grupowe dotyczące zagrożeń (uzależnienia, agresja, przemoc, ataki terrorystyczne),
 konsultacje dla rodziców. 

 z Samorządem Uczniowskim 
 mobilizowanie uczniów do aktywności,
 organizacja imprez klasowych i szkolnych, apeli, zabaw, konkursów, wyjazdów do kina, teatrów i wycieczek

 z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie 
 Poradnia PsychologicznoPedagogiczna 
 Ośrodek Zdrowia (lekarze rodzinni)

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
 Dom Kultury
 Sąd Rodzinny 
 Policja 
 Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

Program profilaktyki w Szkole Podstawowej w Żórawinie  ma za zadanie wspomagać ucznia oraz jego rodzinę w radzeniu
sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi. Program profilaktyki jest zgodny z programem wychowawczym
szkoły, jest programem pięcioletnim. 
Program profilaktyczny będzie podlegał aktualizacji i nowelizacji, tak by w pełni odpowiadał na zmieniające się potrzeby rozwojowe,
wychowawcze i edukacyjne uczniów, jak również był zgodny z aktualnie obowiązującymi aktami prawnymi oraz wytycznymi MEN. 



1. Propagowanie wśród młodzieży znajomości prawa i zasad przestrzegania go.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Zapoznanie uczniów z 
dokumentami określającymi 
pracę szkoły: 

 statutem, 
 wewnątrzszkolnymi 

zasadami oceniania, 
 regulaminem szkoły, 
 procedurami 

określającymi sytuacje 
zagrożenia w szkole.

2. Godziny z wychowawcą o 
tematyce: 

 obowiązków ucznia, 
 systemu kar i nagród 

stosowanego w szkole,
 pogadanki z policją o 

tematyce: 
 odpowiedzialności karnej

nieletniego,
 bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym.
3. Natychmiastowa reakcja na 

łamanie dyscypliny
 konsekwentnie 

Lekcje z wychowawcą.
Zajęcia prowadzone 
przez pedagoga w 
klasach OIII, w ramach 
realizacji programu
„Zasady bezpiecznego 
zachowania się w szkole 
i na terenie szkoły”

Spotkania ze 
specjalistami
Lekcje z wychowawcą

Interwencje wychowawcy
psychologa
pedagoga

X, X

IX/X

Według 
potrzeb

Według 
potrzeb

Wychowawcy, 

Pedagog,

Wychowawcy, 
osoby zaproszone

Dyrekcja, 
Pedagog, Psycholog,
Wychowawcy

Uczniowie znają 
i przestrzegają prawa  i 
obowiązki ucznia 
obowiązujące   w szkole.

Potrafią bezpiecznie uczyć
się i bawić zarówno w 
szkole, jak i poza jej 
murami na terenie 
boiska, placu zabaw.



stosowane przez 
nauczycieli procedur w 
określonych sytuacjach 
niezgodnych z prawem 
wewnątrzszkolnym, 
zgodnie z 
wypracowanymi i 
przyjętymi w szkole 
procedurami.

organizacja apeli szkolnych, 
dotyczących wychowawczych spraw i 
działań szkoły w tym obszarze

2. Promocja zdrowia i zdrowego stylu życia.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Cykl spotkań dla uczniów 
mających na celu zapoznanie 
uczniów ze szkodliwością 
nadużywania alkoholu, 
nikotyny, lekarstw, 
przyczynami i skutkami 
sięgania po narkotyki, 
dopalacze i napojów 
energetyzujących

2. Organizowanie przedstawień 

Realizacja  programów:  
„Życie bez nałogów”, 
„NIE dla DOPALACZY”, 
„Cykliczne zajęcia 
przeciwdziałające 
uzależnieniom” dla klas 
IVI
Praca metodą projektów.

Przedstawienia 
organizowane przez 
szkolne kółko teatralne

Według 
założeń 
programu

Cały rok

Pedagog. Psycholog,
Wychowawcy

Wychowawcy
Opiekun Kółka 
Teatralnego

Uczniowie mają 
świadomość szkodliwości 
używek.
Potrafią mówić NIE

Uczniowie wiedzą, że ich 
pasje są ich tarczą 
chroniącą ich przed 



profilaktycznych

3. Współpraca z rodzicami.

4. Dostarczanie adresów i 
telefonów osób i instytucji 
zajmujących się pomocą dla 
dzieci i młodzieży.

5. Udział w konkursach 
związanych z tematyką 
zagrożeń XXI wieku.

Profilaktyczne 
wywiadówki

Informacje ustne, 
biuletyny, informatory, 
ulotki, gazetka, strona 
internetowa szkoły

Udział uczniów w 
kampaniach 
ogólnopolskich 

Udział w konkursach
profilaktycznych

Zgodnie z 
harmonogra
mem spotkań

Według 
potrzeb

Według
założonych
terminów

Psycholog
Pedagog, Wychowawcy

Pedagog 
Wychowawcy
Pielęgniarka

Wychowawcy,
Nauczyciel plastyki

zagrożeniami  

Rodzice i nauczyciele 
dysponują wiedzą z 
zakresu profilaktyki 
uzależnień.

Uczniowie znają nr 
telefonów 

 niebieska linia,
 telefon zaufania

Uczniowie wiedzą, że ich
zainteresowania i pasje
są ich tarczą chroniącą
ich przed zagrożeniami  

3. Budowanie poczucia tożsamości i własnej wartości oraz wiary w siebie.



Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Odkrywanie i rozwijanie zdolności,
talentów,        predyspozycji.

Działania w procesie 
dydaktycznym oraz 
wychowawczym,
Działalność w kołach 
zainteresowań,
Organizowanie 
konkursów, wystaw prac 
plastycznych,
Zachęcanie do udziału w 
zajęciach pozalekcyjnych,
organizacja apeli 
okolicznościowych.

Cały rok Wychowawcy
Psycholog
Pedagog

Kronika szkolna,

Sprawozdanie 
z działalności nauczycieli,

Dyplomy

4. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych, wyrażania własnych uczuć
i emocji, kształtowanie postaw asertywnych, przeciwdziałanie agresji  i dyskryminacji.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Kształtowanie pozytywnych 
relacji między rówieśnikami.

Pogadanki,
Program „Zapobieganie 
agresji”.
Aktywne i systematyczne
pełnienie dyżurów 
nauczycielskich podczas 

Cały rok Wychowawcy
Pedagog Psycholog



2. Przemoc i agresja oraz ich 
skutki w życiu młodego 
człowieka

3. Organizowanie imprez 
szkolnych służących integracji 
środowiska szkolnego

przerw międzylekcyjnych.

Zajęcia integracyjne w kl.
IIII prowadzone przez 
pedagog – „Tworzenie 
Kodeksów klasowych”  
kl. IVI

Zajęcia integracyjne 
 zabawy taneczne,
 wyjazdy do kina, 

teatru, basen,
 wycieczki klasowe,
 zielone szkoły,
 ogniska,
 biwaki, zabawy 

szkolne

Rozmowy w klasach 
informujące o zjawisku 
agresji , zachowaniu w 
szkole.

Realizacja programu 
zajęć przeciwdziałających
agresji w klasach IIII 
oraz IVVI.

Cykliczne zajęcia 
przeciwdziałające 
dyskryminacji i 
odrzuceniu.

IX/X

Według 
potrzeb

Zgodnie z 
harmonogra
mem

Cały rok

Wg

Wychowawcy
Psycholog
Pedagog

Wychowawcy
Pedagog 
Dyrekcja

Wychowawcy Pedagog 
Psycholog
Dyrekcja

Pedagog 

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog

Odpowiedzialni za 
organizację uroczystości 
nauczyciele



4. Natychmiastowa reakcja na
łamanie dyscypliny.

5. Akcje promujące pozytywny
stosunek do zwierząt i ochrony

Apele, Bale, Wieczornica

Stosowanie środków 
wychowawczych 
(regulamin szkolny),
Indywidualne rozmowy z 
uczniami, rodzicami,
Spotkania zespołów 
nauczycielskich.

Zbiórka żywności dla 
zwierząt, wyjazdy do 
schronisk,
Współpraca z 
Fundacjami „Dwa plus 
cztery”, „Koci Zakątek”, 
„Ekostraż”.
Działalność ekologiczna.

harmonogramu
imprez

szkolnych 

Wg potrzeb

Wg
harmonogramu

Szkolnego
Koła

Wolontariatu

Wychowawcy, nauczyciele, 
pedagog, psycholog

Opiekun koła 
Ekologicznego, opiekun 
SKW,
Wychowawcy
Nauczyciel przyrody

5. Rozwijanie umiejętności poszukiwania rozwiązań w sytuacjach trudnych i radzenia sobie ze stresem.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Zachęcanie do szukania  Indywidualne rozmowy z  Według  Wychowawcy Uczniowie radzą sobie z 



pomocy w trudnych sytuacjach
u osób dorosłych.

2. Uczenie rozwiązywania 
konfliktów na drodze negocjacji
i mediacji.

3. Zapobieganie przyzwalaniu na 
zachowania nieakceptowane 
społecznie, agresywne, 
dyskryminacyjne.

4. Wyrabianie umiejętności 
radzenia sobie ze stresem.

5. Udział uczniów w próbnych 
alarmach przeciwpożar oraz w 
próbnych symulowanych 
atakach terrorystycznych.

uczniami,
Lekcje z wychowawcą
Spotkania z pedagogiem i
psychologiem szkolnym,

Organizowanie 
warsztatów 
kształtujących 
prawidłową komunikację
interpersonalną.
Uczenie technik 
negocjacji i mediacji. 

Kształtowanie zachowań 
tolerancyjnych w trakcie 
lekcji wychowawczych i 
warsztatów z 
ekspertami/
edukatorami

Zajęcia z psychologiem. 
Warsztaty i szkolenia 
klasowe.

Próbne alarmy 
przeciwpożarowe, zajęcia 
edukacyjne kształcące 
umiejętność reagowania 
w sytuacjach 
zagrażających życiu i 

potrzeb

W ciągu roku,
przynajmniej 
raz w 
semestrze.

Według 
potrzeb

Zgodnie z 
harmonogram
em

Zgodnie z 
harmonogram
em 

pedagog, psycholog

Psycholog
Pedagog

Wychowawcy, psycholog
pedagog

Psycholog szkolny

Dyrekcja
Pracownicy szkoły

sytuacjami trudnymi.

Uczniowie uczą się 
rozwiazywania 
konfliktów, w sposób 
kulturalny, na drodze 
negocjacji w obecności 
nauczyciela.

Uczniowie są tolerancyjni,
potrafią reagować 
adekwatnie do sytuacji.

Uczniowie znają 
procedury postępowania 
w przypadku wybuchu 
pożaru w szkole, wiedzą, 
jak zachowywać się w 
sytuacji ataku 
terrorystycznego.



zdrowiu, w tym w 
zamachu/ataku 
terrorytsycznym.

6. Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez organizację wolnego czasu.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Aktywny udział uczniów w 
kołach zainteresowań. Próba 
zaangażowania uczniów 
agresywnych.

2. Sposoby organizacji czasu 
wolnego i uświadomienie 
znaczenia czynnego 
wypoczynku

3. . Zachęcanie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu, 
uświadomienie skutków 

Udostępnienie boiska 
szkolnego, sali 
gimnastycznej,
Uczestnictwo uczniów 
w zespołach wokalnych, 
teatralnych,
Drużyna harcerska,
Uczestnictwo w 
zawodach szkolnych,
Zachęcanie do 
uczęszczania na zajęcia 
pozaszkolne.

Pogadanki na zajęciach 
lekcyjnych.
Organizowanie wędrówek
pieszych, rajdów, 
zawodów sportowych, 
MiniOlimpiad 
Sportowych, gier i zabaw 
ruchowych i zajęć 

Cały rok

Wg
harmonogram

u

Dyrekcja
Wychowawcy
Nauczyciele
Pedagog 
Psycholog

Dyrekcja
Pedagog

Nauczyciele WFu, 
Wychowawcy

Apele
Udział w przeglądach, 
konkursach,
zawodach,
turniejach, wycieczkach

Wg planów 
wychowawczych

Tworzenie przez uczniów 
banku pomysłów, w jaki 



uzależnienia od Internetu, gier 
komputerowych, telewizji. 

terenowych.

Pogadanki na lekcjach 
wychowawczych, 
lekcjach informatyki 

Cały rok

sposób można aktywnie 
spędzać czas.

7. Opieka nad uczniami z rodzin dysfunkcyjnych. Zapobieganie wagarom, dyscyplina na zajęciach szkolnych.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Dostosowanie wymagań 
edukacyjnych dostosowanych do 
indywidual. potrzeb ucznia, u 
którego stwierdzono specyficzne 
trudności w nauce

2. Prace szkolnych zespołów do 
spraw pomocy psychologiczno  
pedagogicznej

Umieszczenie w 
dziennikach 
poszczególnych klas 
informacji  nt. 
„Wskazówki i zalecenia 
poradni odnośnie pracy z
uczniami”. 

Tworzenie IPET 
indywidualnych 
programów edukacyjno 
terapeut.
Zaplanowanie i realizacja
działań wspierających 
uczniów:
 zajęcia korekcyjno
kompensacyjne, 

IX, X

IX, cały rok, 
według 
potrzeb

Pedagog,
Wychowawcy
Dyrekcja

Pedagog, Psycholog
Przewod. zespołów i ich 
członkowie, Dyrekcja

Uczniowie uzyskują 
wsparcie psych.pedag., 
Uczniowie uzyskują 
lepsze wyniki 
w nauce i promocje do 
następnej klasy

Dzienniki lekcyjne 
i dzienniki zajęć 
dodatkowych
Dokumentacja 
dotyczycąca pomocy 
uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi



3. Udzielanie rodzicom pomocy w 
zakresie wskazywania instytucji 
służących specjalistyczną pomocą

4. Systematyczna współpraca z 
instytucjami zajmującymi się 
wspieraniem uczniów i rodzin z 
problemami edukacyjnymi i 
wychowawczymi (GOPS, PPP, PCPR)

 zajęcia rewalidacyjne,  
zajęcia dydaktyczno
wyrównawcze z 
poszczególnych 
przedmiotów,
 konsultacje nauczycieli.

Organizacja spotkań 
indywidualnych z 
rodzicami przez 
wychowawców i 
specjalistów szkolnych: 
psychologa, pedagoga, 
logopedy na zebraniach z
rodzicami czy tzw. 
„drzwiach otwartych”,

Według 
potrzeb

Wychowawcy
Nauczyciele,
Pedagog,
Logopeda,

Pracownicy PPP, PCPR, 
GOPS,
Trójki klasowe

Świadomy udział 
rodziców w programach 
profilaktyki, warsztatach,
pogadankach, akcjach 
profilakycznych
Rodzice świadomie 
uczestniczą w życiu 
szkolnym swoich dzieci



8. Współpraca z rodzicami

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Przedstawienie rodzicom 
podstawowych dokumentów 
regulujących pracę szkoły, 
np.: (statut szkoły, 
wewnątrzszkolne zasady 
oceniania, program 
wychowawczy, program 
profilaktyki, regulamin szkoły.

2. Systematyczny rozwój 
współpracy z  Radą Rodziców 
w zakresie profilaktyki i 
wychowania

3. Ustalenie zasad 
kontaktowania się z rodzicami 
uczniów:

 zapoznanie rodziców z zakresem
udzielanej pomocy przez 
specjalistów szkolnych 
(pedagog, psycholog, logopeda ).

 przedstawienie harmonogramu 

Zebrania z rodzicami, 
konsultacje.

Spotkania Rady Rodziców

Strona internetowa 
szkoły,
Zebrania z rodzicami, 

IX

Według 
harmonogram
u

Cały rok

Wychowawcy

Dyrekcja, Wychowawcy,  
Rada Rodziców

Wychowawcy
Dyrekcja 
Specjaliści

Podpis Trójki Klasowej 

Dokumentacja 
prowadzona przez 
nauczycieli i specjalistów



spotkań z wychowawcami i 
konsultacji w szkole.

 zachęcenie do organizowania i 
uczestnictwa we wspólnych 
wyjazdach i imprezach 
szkolnych.

 zachęcenie rodziców do 
współpracy we wspólnym 
rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych zaistniałych w 
szkole.

rozmowy 
indywidualnych.

9. Współpraca z instytucjami wspierającymi rozwój 
i wychowanie.

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Współpraca z Sądem dla 
Nieletnich.

2. Współpraca z policją (apele, 
rozmowy).

Cykliczne sprawozdania 
do Sądu z zachowania 
uczniów znajdujących się 
pod kontrolą kuratora.

Sygnalizowanie policji o 
środowisku młodzieży 
niedostosowanej i dzieci 
wymagających pomocy 
wychowawczej,

 spotkania 
dzielnicowego z 
ucz. kl. I 
„Bezpieczna droga 
do i ze szkoły”

Według 
potrzeb, 

Według 
potrzeb

IXX

Wychowawcy, 
Pedagog,
Psycholog

Dyrekcja.
Pedagog,
Psycholog

Dziennik pedagoga 
szkolnego.
Opinie o uczniach.

Dziennik pedagoga, 
psychologa. 
Dziennik lekcyjny.



3. Współpraca z Poradnią 
PsychologicznoPedagogiczna 

4. Współpraca z PCPR i GOPS,

Zajęcia integracyjne dla 
kl. I i IV prowadzone 
przez 
pedagoga i psychologa:

 poznanie zespołu 
klasowego,

 przekazanie przez 
psychologa 
wychowawcom 
praktycznych rad 
przydatnych w 
pracy z nowym 
zespołem 
klasowym,

 udział w pracach 
Zespołu 
Interdyscyplinarne
go  Przygotowanie 
opinii o uczniu

Klasyfikacja uczniów do 
uczestnictwa w zajęciach 
świetlicy.
Kierowanie rodziców i ich 
dzieci na indywidualne 
konsultacje z 
psychologiem.

Sugerowanie rodzicom 
o konieczności 
przebadania ich dzieci w 
PPP

Klasyfikacja uczniów na 

IXX

Według 
potrzeb

Według 
potrzeb

IX, X
X, XI

Pedagog szk. 
Wychowawcy kl. „0” I
Psycholog  

Pedagog, psycholog

Wychowawcy
Pedagog, 
Opiekun świetlicy 

Pedagog

Pedagog

Wpis do dziennika 
lekcyjnego

Listy uczniów,
Opinie o uczniu

Dziennik świetlicy 
opiekuńczo – 
wychowawczej



dożywiani , obozy letnie.

10. Propagowanie praw dziecka

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin
realizacji

Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Uświadomienie, że wszelkie 
zjawiska przemocy są 
naruszeniem dóbr i praw 
człowieka.

2. Prowadzenie rozmów na temat 
poszanowania godności ludzkiej i
koleżeństwa.

Zapoznanie z konwencją 
praw dziecka,

Lekcje z wychowawcą

Cykliczne zajęcia 
przeciwdziałające 
dyskryminacji  i 
odrzuceniu realizowane w
klasach IVI

Według 
potrzeb

Cały rok

Wychowawcy
Pedagog.
Samorząd Uczniowski

Pedagog, psycholog

Zapis w dzienniku 
lekcyjnym

11. Rozwój osobisty i zawodowy nauczycieli

Zadania szczegółowe Formy realizacji Termin realizacji Odpowiedzialni Uwagi/ Ewaluacja

1. Organizowanie dla nauczycieli
szkoleń sprzyjających 
nabywaniu umiejętności 
wychowawczych.

2. Edukacja prawna nauczycieli 
w zakresie problemów 

Szkolenia na radach 
pedagogicznych

Dostęp do Internetu,
Prenumerata czasopism,

Cały rok 
Według 
potrzeb

Nauczyciele
Dyrekcja

Protokoły z Rady 
pedagogicznej



wychowawczych.

3. Wewnątrzszkolne 
doskonalenie nauczycieli 

4. Zespoły samokształceniowe.

5. Kursy kwalifikacyjne.

6. Studia podyplomowe.

Plan pracy WDN

Spotkania zespołów 
samokształceniowych Według planu

Według 
potrzeb

Według 
potrzeb

Lider WDN

Przewodniczący zespołów

Nauczyciele Specjaliści

Zainteresowani 
nauczyciele

Protokoły z 
zespołów samokształ
ceniowych.

Zaświadczenia 
o ukończonych kursach

Świadectwa i dyplomy


