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Wstęp do programu 
 

              W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym 
zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci istnieje konieczność kompleksowych działań 
profilaktycznych na terenie szkoły. 
 
Program profilaktyki w Szkole Podstawowej nr 9 w Pruszkowie powstał w wyniku diagnozy 
środowiska lokalnego, zgodnie z Programem wychowawczym szkoły i aktami prawa 
oświatowego. 
 
Głównym założeniem programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, zapobieganie 
zachowaniom agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja 
niezbędna do wyrobienia właściwych postaw i zachowań. Program profilaktyki obejmuje 
pierwszy etap edukacyjny (klasy I-III) oraz drugi etap edukacyjny (klasy IV-VI). Treści 
przekazywane uczniom i sposoby realizacji są dostosowane do wieku rozwojowego na 
poszczególnych etapach.  
 
 
Podstawa prawna:  
Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. i jej nowelizacja przyjęta przez Sejm 
19.03.2009 r.  
Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Z 2003 r. Nr 
24,poz. 198).  
Ustawa z dnia z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Dz.U. z 1994r. Nr 
111 poz. 535. (ze zm. do Dz.U. z 2011 r. Nr 6 poz. 19) 
Ustawa z dnia 8 kwietnia 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych oraz ustawę o Państwowej Inspekcji Sanitarnej 
(Dz.U. 2010 nr 81 poz. 529) 
Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35. poz. 230 z późn. zm.).  
Rozporządzenie MEN z dnia 17.11.2010 r. w sprawie udzielania i organizacji pomocy 
psychologiczno -pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. 
z 2010 r., nr 228, poz. 1488).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Cele programu  
1. propagowanie zdrowego stylu życia,  
2. kreowanie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu,  
3. ograniczenie wśród uczniów stosowania przemocy i agresji,  
4. dbanie o estetykę i czystość na terenie szkoły,  
5. podniesienie poziomu wiedzy wśród uczniów i rodziców na temat zasad bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym,  
6. zagwarantowanie uczniom poczucia bezpieczeństwa,  
7. podniesienie poziomu kultury osobistej,  
8. propagowanie wśród uczniów właściwych form spędzania czasu wolnego,  
9. zapobieganie porażkom i niepowodzeniom szkolnym u uczniów,  
10. ukazanie uczniom korzyści z faktu właściwego korzystania z różnych źródeł informacji 

(np.: telefon, Internet, prasa, telewizja,)  
11. uchronienie uczniów przed zagrożeniami wynikającymi z sięgania po środki 

uzależniające,  
12. wspieranie uczniów w kształtowaniu ich osobowości i realizacji potencjalnych 

możliwości, zainteresowań i pasji.  
13. podniesienie świadomości uczniów, że każdy z nas może pomóc drugiej osobie, a nawet 

uratować życie  
 
 

Cele szczegółowe: 
 
Klasy 1 – 3  

 Integracja zespołu klasowego. 
 Zapoznanie dzieci z zasadami określającymi właściwe zachowanie w klasie i szkole. 
 Rozpoznawanie i nazywanie uczuć, wdrażanie do poszanowania uczuć innych. 
 Uświadomienie znaczenia właściwego odżywiania, unikanie substancji trujących. 
 Uświadomienie potrzeby niesienia pomocy poszkodowanym i potrzebującym. 
 Uświadomienie dzieciom, że są niepowtarzalne, a jednocześnie pod wieloma 

względami podobne do rówieśników. 
 Budowanie poczucia więzi z podstawowymi grupami społecznymi. 
 Wdrażanie do dbałości o zdrowie i otaczające środowisko. 
 Doskonalenie komunikacji w grupie. 
 Wpajanie przekonania o wartości zdrowia i otaczającego ich środowiska. 
 Wdrażanie do konstruktywnego rozwiązywania problemów. 
 Uświadomienie uczniom wpływu uczuć na relacje z innymi. 
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją poprzez gry i zabawy. 
 Uświadomienie zagrożeń wynikających z użytkowania komputera i Internetu. 

 
Klasy 4 – 6  

 Kształcenie umiejętności panowania nad własnymi emocjami i uczuciami. 
 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z agresją. 
 Ćwiczenia zachowań asertywnych. 
 Dbałość o własne zdrowie. 
 Budowanie poczucia własnej wartości u dzieci. 
 Kształtowanie poczucia przynależności do różnych grup społecznych. 
 Uczenie rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji. 



 
 

 Wpajanie zasad higieny psychicznej i fizycznej okresu dojrzewania. 
 Kształtowanie właściwych zachowań dziecka w sytuacjach kontaktu z substancjami 

szkodliwymi dla organizmu. 
 Zapoznanie dzieci ze zmianami, jakie w nich zachodzą w związku z rozwojem 

psychicznym i fizycznym. 
 Uświadomienie dzieciom możliwości wpływania na własne życie. 
 Wyrobienie nawyku wybiórczego i efektywnego korzystania z Internetu. 

 
 
Diagnoza środowiska szkolnego: 
 
 Szkoła funkcjonuje w środowisku miejskim. Uczęszcza do niej 502 uczniów. 
 Nauczyciele: Rada Pedagogiczna naszej szkoły składa się z 42 nauczycieli. Wszyscy 
mają wykształcenie wyższe pedagogiczne. Większość nauczycieli naszej szkoły posiada 
stopień nauczyciela dyplomowanego. Jest to kadra doświadczona, znająca środowisko, 
nieustannie doskonaląca swoje umiejętności edukacyjne i wychowawcze. 
 Szkoła dokonała diagnozy na podstawie: 

 rozmów z uczniami, rodzicami w czasie zebrań i spotkań indywidualnych, 
 oceny środowiska rodzinnego uczniów, 
 analizy zapisów w zeszytach spostrzeżeń na temat zachowania uczniów w szkole                  

i poza nią, 
 wniosków wynikających z pracy wychowawczo – opiekuńczej. 

 
 

Zdiagnozowane zachowania patologiczne: 
1. Problem przemocy fizycznej i psychicznej. 
2. Nieracjonalne gospodarowanie wolnym czasem. 
3. Mała wiedza dotycząca negatywnego wpływu papierosów, alkoholu i narkotyków na 

organizm. 
4. Trudności w nauce, opuszczanie zajęć lekcyjnych. 
5. Zaniedbywanie zdrowego stylu życia na co dzień. 
6. Niewystarczająca wiedza na temat ogólnych zasad bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa 

w ruchu drogowym. 
 
Działy programowe:  
Analiza wyników diagnozy wskazała na obszary zagrożeń występujące w naszej szkole:  
I. Przeciwdziałanie agresji i przemocy. 
II. Propagowanie zdrowego stylu życia.  
III. Zapobieganie różnym formom uzależnień.  
IV. Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wspieranie uczniów w przezwyciężaniu  
trudności.  
 
 
Kierunki działań interwencyjnych i profilaktycznych:  
Działania szkoły w kierunkach wskazanych w wyniku diagnozy:  
1. Doskonalenie umiejętności nauczycieli, rozszerzenie wiedzy nauczycieli o takie zagadnienia 
jak:  
-wiedza na temat uzależnień  
-agresja i przemoc  



 
 

-postępowanie w konkretnych przypadkach  
-regulacje prawne  
-przyczyny niepowodzeń szkolnych  
2. Wyposażenie biblioteki szkolnej w fachowe materiały i publikacje dotyczące profilaktyki.  
konkretnych działań.  
3. Organizowanie profilaktycznych zajęć edukacyjnych w ramach lekcji wychowawczych lub  
spotkań dodatkowych.  
4. Stała współpraca z rodzicami w celu przekazywania im wiedzy na temat zagrożeń, zapoznanie  
rodziców z działaniami szkoły wynikającymi z planu profilaktyki.  
5. Starania w celu zapewnienia uczniom alternatywnych form spędzania wolnego czasu.  
6. Organizowanie atrakcyjnych konkursów i wdrażanie ciekawych programów.  
7. Budowanie klimatu wzajemnej współpracy (rodzice – nauczyciel - uczeń).  
8. Wzrost kompetencji nauczycieli w zakresie umiejętności interpersonalnych, mających na celu  
efektywność zebrań z rodzicami.  
9. Organizowanie zajęć, dotyczących udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dział I 
Przeciwdziałanie agresji i przemocy  

 
Kształtowanie postaw otwartości i tolerancji. 
Agresja w wieku dorastania i przeciwdziałanie agresji. 
Jak radzić sobie ze stresem? 
Emocjonalne problemy wieku dojrzewania. 
Prawidłowe relacje między nauczycielem i uczniem, rodzicami i dziećmi. 
Kształtowanie postawy dbania o mienie własne i szkolne oraz innych osób.  
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do uczniów 
1. Nasze reakcje w trudnych 

sytuacjach  
 

Scenki rodzajowe, zajęcia 
warsztatowe, lekcje 
wychowawcze i Program 
„Przyjaciele Zippiego” 

Grono Pedagogiczne 

2. Jak mądrze rozwiązywać 
konflikty? 

Spotkanie z psychologiem, 
pedagogiem szkolnym, 
pogadanki, Program 
„Przyjaciele Zippiego”, 
zajęcia integracyjne klas I i 
IV, godziny wychowawcze. 

Wychowawcy  

3. Jak sobie radzić ze stresem? Pogadanki na lekcjach 
wychowawczych, 
warsztaty, Program 
„Przyjaciele Zippiego” 

Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog 

4. Korzyści i zagrożenia płynące z 
Internetu 

Lekcje informatyki, lekcje 
wychowawcze, konkursy, 
pogadanki. 
Przygotowanie inscenizacji 
„Bezpieczni w Internecie” 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 
informatyki, 
Pedagog, Psycholog 

5. Udział w kołach zainteresowań i 
innego typu zajęciach istotnych 
zaspakajaniu potrzeb ucznia i 
osiąganiu satysfakcji życiowej. 

Oferta zajęć 
pozalekcyjnych zgodna z 
potrzebami uczniów, 
zajęcia opiekuńczo – 
wychowawcze w świetlicy 
szkolnej. 

Grono Pedagogiczne 

6. Jak zmieniam się w okresie 
dojrzewania? 

Pogadanki z wychowawcą, 
pielęgniarką szkolną, 
Program „Między nami 
kobietkami”, zajęcia 
przyrody. 

Wychowawcy, 
Pielęgniarka, 
Nauczyciele 
przyrody 

7. Dbamy o porządek, estetykę i 
mienie w klasie i szkole. 

Pełnienie obowiązku 
dyżurnego, uaktualnianie 
gazetek tematycznych. 

Grono Pedagogiczne 

8. Monitoring Stała kontrola w celu 
zapewnienia 
bezpieczeństwa. 

Osoba wyznaczona 
przez Dyrektora 
szkoły 



 
 

Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do nauczycieli 
1. Umiejętnie reagujemy w 

trudnych sytuacjach 
Kursy, warsztaty Grono Pedagogiczne 

2. Radzę sobie z własnymi 
emocjami 

Szkolenia, literatura Grono pedagogiczne 

3. Współpraca z PP-P Prelekcje pracowników  
PP-P 

Grono Pedagogiczne 

4. Wspólne działania z MOPS i 
Interdyscyplinarnym Zespołem 
do spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie 

Prelekcje Pedagog,  Psycholog 

 
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do rodziców 
1. Uświadomienie rodzicom, że ich 

agresja wpływa na poziom 
agresji ich dzieci.  
 

Spotkania z rodzicami,  
prelekcje psychologa, 
pedagoga, Szkoła dla 
rodziców i wychowawców. 

Pedagog, Psycholog, 
Wychowawcy  
 

2. Jak właściwie reagować w 
trudnych sytuacjach.  
 

Spotkania z rodzicami Wychowawcy, 
Psycholog, Pedagog 

3. Kontrolowanie dzieci i ich 
zabaw w internecie – blokada 
rodzicielska.  
 

Prelekcja połączona z 
prezentacją multimedialną. 

Pedagog 

4. Jak postępować, aby 
ukształtować w dzieciach 
potrzebę dbałości o porządek.  

Pedagogizacja rodziców  Wychowawcy  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Dział II 
Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 
Racjonalne gospodarowanie wolnym czasem. 
Praca nad zdrowiem całego organizmu. 
Problemy związane ze zdrowiem psychicznym. 
Znaczenie pierwszej pomocy w walce o życie.  
 
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do uczniów 
1. Umiejętne zaplanowanie dnia i 

właściwe korzystanie z mediów.  
lekcje wychowawcze  Wychowawcy  

2. Organizacja czasu wolnego z 
uwzględnieniem własnych 
zainteresowań.  

Zwiedzanie różnych 
instytucji propagujących 
kulturę,  
Udział w kołach 
zainteresowań,  

Grono Pedagogiczne 

3. Udzielanie pierwszej pomocy w 
nagłych wypadkach.  

Pokaz profilaktyczny ,sesja 
plakatowa 
Program „Ratujemy i 
uczymy ratować – Pierwsza 
pomoc” w klasach 1 – 3   
Zajęcia edukacyjne dla klas 
IV  

Nauczyciel techniki, 
Pielęgniarka, 
 
I. Łukasiewicz 
K. Koziatek 

4. Upowszechnienie form 
aktywnego wypoczynku.  

Organizacja wycieczek, 
Święta Szkoły, Piknik 
Szkolny   

Grono pedagogiczne 

5. Zapoznanie uczniów z rolą 
sportu i rozwijanie 
zainteresowań 

Zawody i imprezy 
sportowe 

Nauczyciele w-f  
Wychowawcy 

6. Uczenie samodzielnego 
funkcjonowania w różnych 
rolach społecznych 

Literatura, pogadanki z 
uczniami 

Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 

7. Rozwijanie wrażliwości na 
potrzeby innych  

„Klub Ośmiu 
Wspaniałych” 
Adopcja na odległość 
„Góra grosza” 
Udział w akcjach 
charytatywnych  

Grono Pedagogiczne  

8. Jak pozbyć się śmieci, czyli jak 
zostać ekologicznym 
konsumentem? 

Szkolny projekt 
recyclingowy, pogadanki, 
udział w sprzątaniu świata. 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 
Przyrody, 
Nauczyciele 
świetlicy  

 
 



 
 

Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do nauczycieli 
1. Wsparcie dla dzieci przewlekle 

chorych  i niepełnosprawnych  
Zapoznanie się literaturą z 
cyklu ,,One są wśród nas”  
Klub :Ośmiu Wspaniałych” 

Grono Pedagogiczne  

2. Współpraca z MOK w 
Pruszkowie, TPD, OKCH, 
Hufcem Harcerskim.  

Propozycje zajęć 
organizowanych przez dane 
instytucje 

Dyrekcja 
Wychowawcy 
Pedagog 

3. Samodoskonalenie nauczycieli. 
Przygotowanie nauczycieli do 
prowadzenia zajęć w zakresie 
udzielania pierwszej pomocy. 

Warsztaty, kursy 
doskonalące 

Grono Pedagogiczne 

4.  Zabezpieczenie komputerów w 
pracowniach informatycznych i 
bibliotece przed dostępem do 
niewłaściwych treści, a systemu 
przed zniszczeniem. 
 

Regularne sprawdzanie 
zabezpieczeń. 

Dyrektor szkoły 
Nauczyciele 
informatyki 

 
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do rodziców 
1. Uświadomienie rodzicom, że ich 

sposób spełniania czasu wolnego 
wpływa na ich dzieci 

Spotkania z rodzicami, 
przedstawienia i imprezy 
szkolne dla rodziców  
i uczniów 

Wychowawcy 

2. Umiejętna kontrola przez 
rodziców sposobu spędzania 
wolnego czasu przez dzieci  

Pogadanki z rodzicami, 
wymiana poglądów, 
prelekcja 

Wychowawcy  
Psycholog 
Pedagog 

3. Współpraca rodziców ze szkołą 
w przypadku zachorowań ich 
dzieci na choroby zakaźne i 
przewlekłe (hemofilia, astma, 
cukrzyca, padaczka) 

Wymiana informacji Rodzice 

4. Wpływ rodziców na odżywianie 
dzieci (słodycze, fastfood, 
chipsy, coca cola)  

Pedagogizacja rodziców Wychowawcy 

5. Pogadanki i warsztaty dla 
rodziców na temat: „Zagrożenia 
wynikające z użytkowania 
komputera i Internetu” 

Pedagogizacja rodziców Wychowawcy 

 
 
 

 
 



 
 

Dział III 
Zapobieganie różnym formom uzależnień. 

 
Główne powody stosowania używek przez młodzież. 
Skutki prawne posiadania środków odurzających. 
Negatywne oddziaływanie papierosów, alkoholu i narkotyków. 
Umiejętność odmawiania w sytuacjach zagrożenia.  
 
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do uczniów 
1. Zapobieganie procesu inicjacji 

nikotynowej.  
Cykl zajęć na temat:  
“Nie pal przy mnie proszę”,  
pogadanki z uczniami  

Wychowawcy 

2. Promowanie mody na „życie bez 
używek”.  
Negatywny wpływ na zdrowie 
napojów energetyzujących.  

Pogadanki  Wychowawcy, 
Pielęgniarka  

3. Uświadomienie zagrożeń 
związanych ze środkami 
uzależniającymi.  

Pogadanki, filmy , 
spotkania z 
przedstawicielem Straży 
Miejskiej 
Konkurs – „Narkotyki -  
Dlaczego?... Nie!” 

Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog  

4. Szkolna kampania 
antynikotynowa  

Prezentacja prac uczniów,  
 

Wychowawcy  

5. Potrafię być asertywny.  
 
 
 
 

 

Lekcje wychowawcze, 
spotkania z pedagogiem. 

Wychowawcy, 
Pedagog  

6. Uświadomienie uczniom jakie są 
skutki prawne za posiadanie 
środków odurzających. 

Pogadanki na godzinach 
wychowawczych. Prelekcja 
przedstawiciela Straży 
Miejskiej. 

Pedagog 
Wychowawcy  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do nauczycieli 
1. Udział nauczycieli w 

szkoleniach profilaktycznych.  
 Seminaria,  
Warsztaty  

Grono Pedagogiczne  

2. Nawiązanie współpracy z 
instytucjami: MOPS, miejska 
Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych, Straż 
Miejska 

Prelekcje ,Spotkania ,  
Przedstawienia o treści  
profilaktycznej,  
inne akcje  

Grono Pedagogiczne 

 
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do rodziców 
1. Uświadomienie rodzicom, że 

zażywanie przez nich środków 
uzależniających wpływa na 
podejmowanie podobnych prób 
przez ich dzieci.  

Pedagogizacja rodziców,  
Prelekcja specjalisty  

Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog 

2. Uczenie rodziców interwencji w 
przypadku znalezienia u dziecka 
środka uzależniającego.  

Prelekcja  Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog 

3. Wpływ czynnego i biernego 
palenia dzieci na ich rozwój.  

Ulotki, plakaty   Pedagog, 
Pielęgniarka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Dział IV 
Zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wspieranie uczniów w 

przezwyciężaniu trudności.
Kształtowanie właściwej samooceny ucznia. 
Przyczyny niepowodzeń uczniów w nauce. 
Główne powody opuszczania zajęć lekcyjnych przez uczniów i wynikające z nich 
zagrożenia. 
Metody postępowania w pracy z uczniem, który ma trudności w nauce i sprawia problemy  
wychowawcze. 
Rola rodziców w przezwyciężaniu trudności szkolnych ich dzieci.  
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do uczniów 
1. Zachęcenie ucznia do nauki i 

kształtowanie pozytywnego 
stosunku do niej.  

Koła zainteresowań, 
konkursy  

Grono Pedagogiczne  

2. Podnoszenie samooceny ucznia i 
wyrabianie mocnych stron.  

Pogadanki na lekcjach 
wychowawczych, gry i 
zabawy  

Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog  

3. Umożliwienie uczniowi 
osiągania sukcesów w szkole.  

Indywidualny kontakt z 
uczniem,  
powierzanie funkcji 
klasowych, udział w 
konkursach, diagnoza 
psychologiczna i 
pedagogiczna 

Grono Pedagogiczne 

4. Niesienie pomocy uczniom, 
którzy mają kłopoty w nauce 
(pomoc w odrabianiu zadań 
domowych, przygotowanie do 
sprawdzianów).  

Zajęcia wyrównawcze 
Zajęcia korekcyjno - 
kompensacyjne  
Zajęcia logopedyczne 

Grono Pedagogiczne 

 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do nauczycieli 
1. Ustalenie przyczyn , które 

wpłynęły na niepowodzenia 
szkolne .  

Wywiad, ankieta, analiza 
dokumentacji, diagnoza 

Grono Pedagogiczne  

2. Ciągła obserwacja ucznia 
umożliwiająca analizę pracy 
dziecka  

Obserwacja  Grono Pedagogiczne, 
Rodzice  

3. Ustalenie metod postępowania w 
pracy z uczniem 

Arkusz dostosowania 
wymagań edukacyjnych i 
wychowawczych 

Zespoły 

4. Współpraca z pielęgniarką 
szkolną i poradniami 
specjalistycznymi 

Analiza dokumentacji Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog 



 
 

5. Zadania wobec uczniów 
niedostosowanych społecznie i 
zagrożonych niedostosowaniem 
społecznym 

Wykaz uczniów  
Zindywidualizowanie 
pomocy psychologiczno – 
pedagogicznej, grupowe 
zajęcia psychoedukacyjne z 
elementami socjoterapii. 

Grono Pedagogiczne 
 

 
 
Lp
. 

Zadania Forma realizacji Osoby 
odpowiedzialne 

Skierowane do rodziców 
1. Uświadomienie rodzicom 

przyczyn niepowodzeń 
szkolnych.  

Rozmowy indywidualne, 
prelekcje  

Wychowawcy, 
Pedagog, Psycholog  

2. Wskazanie rodzicom możliwości 
korzystania z takich instytucji 
jak: PP-P, MOPS, Poradnia 
Zdrowia Psychicznego, TOP  

Kontakty indywidualne  Pedagog, Psycholog, 
Wychowawcy 

3. Systematyczna kontrola dziecka 
w domu i współpraca ze szkołą – 
razem wychowujemy  

Nadzór rodzica 
Wskazówki nauczycieli jak 
pracować z dzieckiem w 
domu, kontrola odrabiania 
pracy domowej. 

Wychowawcy  
Rodzice  

4. Wymiana informacji szkoła-
środowisko rodzinne.  

Rozmowy z wychowawcą i 
nauczycielami uczącymi  

Wychowawcy, 
Nauczyciele 
przedmiotu  

5. Szkolenie dla rodziców  Szkolenie „Szkoła dla 
rodziców”  

Pedagog 

6. Praca z dzieckiem w domu Wskazówki nauczyciela jak 
pracować z dzieckiem w 
domu, kontrola odrabiania 
pracy domowej 

Wychowawcy 
Rodzice  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                               Mierniki osiągania celów 
 
 
Lp
. 

Cele programu Wskaźniki 
/mierniki 

Metoda 
badawcza/narzędzia 

1. Propagowanie zdrowego 
stylu życia. 

Większy udział uczniów 
w konkursach, projekcie 
„Trzymaj formę”, 
„Szkoła przyjazna 
żywieniu i aktywności 
fizycznej”, Sportowiec 
Miesiąca, Sportowiec 
Roku, Kl. Usportowiona 
zajęciach sportowych. 
 

Sprawozdania z prac Samorządu 
Szkolnego, Wolontariatu, z 
realizacji projektów 
promujących zdrowy styl życia 
/wpisy w dziennikach, 
informacja na tablicy osiągnięć 
sportowych/. 

2. Kreowanie klimatu 
współpracy, wzajemnego 
szacunku i dialogu. 

Zwiększa się liczba 
uczniów okazujących 
sobie szacunek i 
tworzących atmosferę 
współpracy. 

Wpisy do dzienników 
lekcyjnych, sprawozdania 
nauczycieli 
/kursy i szkolenia dla uczniów, 
obchody Dnia Rodziny, 
uroczystości klasowe, zajęcia 
integracyjne/ 

3. Ograniczenie wśród uczniów 
stosowania przemocy  
i agresji. 

Zmniejszenie liczby 
incydentów związanych 
ze stosowaniem 
przemocy i agresji. 

Zestawienie ilości incydentów 
rozstrzygniętych na terenie 
szkoły i zgłaszanych na Policję 
/zeszyty spostrzeżeń, wpisy w 
dziennikach lekcyjnych, 
zestawienie incydentów na 
terenie szkoły i zgłaszanych na 
Policję/.  

4. Dbanie o estetykę i czystość 
na terenie szkoły. 

Większa liczba uczniów 
zwraca uwagę na 
czystość w szkole i poza 
nią. 

Obserwacja uczniów przez 
nauczycieli i innych 
pracowników szkoły /udział w 
akcji „Sprzątanie świata”, 
tematyka godzin 
wychowawczych/ 

5. Podniesienie poziomu  
wiedzy wśród uczniów  
i rodziców na temat zasad 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym.  

Zwiększa się zasób 
wiedzy wśród uczniów i 
rodziców na temat 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. 

Zapisy tematów w dziennikach 
lekcyjnych, sprawozdania 
nauczycieli, 
/ szkolenia, konkursy, egzamin 
na kartę rowerową/ 

6. Zagwarantowanie uczniom 
poczucia bezpieczeństwa. 

Wzrost poczucia 
bezpieczeństwa wśród 
uczniów 

Wpisy w dziennikach 
lekcyjnych, sprawozdania 
nauczycieli / szkolenia, 
warsztaty, prezentacje, / 

7. Podniesienie poziomu 
kultury osobistej. 

Zmniejszenie 
wulgaryzmów 
używanych w szkole, 
większe stosowanie 
zwrotów 
grzecznościowych. 

Obserwacje prowadzone przez 
nauczycieli w trakcie w trakcie 
dyżurów, informacje od 
pracowników szkoły i od innych 
uczniów /wpisy w dziennikach i 
zeszytach spostrzeżeń/ 

8. Propagowanie wśród  
uczniów właściwych form 
spędzania wolnego czasu. 
 
 
 
 

Wzrost ilości uczniów 
korzystających z zajęć 
dodatkowych na terenie 
szkoły. Ilość zajęć 
dostępna w ofercie. 

Monitorowanie frekwencji na 
zajęciach pozalekcyjnych 
/ dzienniki zajęć dodatkowych/ 



 
 

9. Zapobieganie porażkom 
i niepowodzeniom szkolnym 
u uczniów. 

Zmniejszenie liczby 
uczniów wagarujących 
i zagrożonych ocenami 
niedostatecznymi 
w porównaniu do 
poprzedniego roku 

Analiza dokumentów 
dotyczących obowiązku 
szkolnego / karta monitorowania 
frekwencji klasy, dzienniki 
lekcyjne, analiza ocen, 
programy naprawcze/ 

10. Ukazanie uczniom korzyści 
z faktu właściwego korzystania  z różnych 
źródeł informacji  
np. telefon, Internet, prasa , 
telewizja. 
 
 

Wzrasta wśród uczniów 
świadomość właściwego 
korzystania z różnych 
źródeł informacji. 

Wpisy w dziennikach 
lekcyjnych, sprawozdania 
nauczycieli,  
/ szkolenia, prezentacje, filmy, 
lekcje informatyki i godziny 
wychowawcze 

11. Uchronienie uczniów przed 
zagrożeniami wynikającymi 
z sięgania po środki uzależniające. 

Uczniowie otrzymali 
informacje na temat 
szkodliwości środków  
uzależniających. 

Realizacja tematów dotyczących 
szkodliwości substancji 
uzależniających na godzinach 
wychowawczych /prezentacje, 
filmy, prelekcje, rozmowy/ 

12. Wspieranie uczniów w kształtowaniu 
ich osobowości i realizacji potencjalnych 
możliwości, zainteresowań i pasji. 

Wzrasta liczba uczniów 
biorących udział w 
konkursach, kołach 
zainteresowań i 
zajęciach dla uczniów 
zdolnych. 

Wpisy na stronie Internetowej, 
na tablicy wydarzeń, gablota 
osiągnięć sportowych, 
sprawozdania nauczycieli 
/gromadzenie dyplomów, 
medali, pucharów, nagród 
rzeczowych dokumentujących 
sukcesy uczniów /  

13. Podniesienie świadomości uczniów, że 
każdy z nas może pomóc drugiej osobie,  
a nawet uratować życie. 

Wzrost liczby inicjatyw 
podejmowanych przez 
uczniów na terenie 
szkoły i poza szkołą, 
większa wiedza na 
temat pierwszej pomocy 
przed medycznej. 

Sprawozdania z prac Samorządu 
Szkolnego, Wolontariatu, 
sprawozdania nauczycieli 
/działania na terenie szkoły, 
informacje zwrotne o 
działalności pozaszkolnej, 
szkolenia, warsztaty, konkursy/ 
 

 
 
 
W roku szkolnym 2013/2014 przeprowadzana jest ewaluacja wewnętrzna. 
Obszar ewaluacji: efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej 
działalności statutowej szkoły lub placówki. 
Wymagania: respektowane są normy społeczne. 
Cele ewaluacji: 

1. Zbadanie poziomu bezpieczeństwa w szkole, identyfikacja istniejących zagrożeń i 
wprowadzenie zmian podwyższających bezpieczeństwo uczniów. 

2. Pozyskanie informacji na temat szeroko rozumianych działań wychowawczych i ich 
efektywności w celu minimalizacji przejawów niewłaściwego zachowania i promocji 
pozytywnych postaw. 

3. Zbadanie poziomu zaufania uczniów do nauczycieli i określenie przyczyn jego 
ewentualnego braku, co pozwoli na sformułowania zaleceń przydatnych w codziennej 
pracy wychowawczej. 

 
 
 
 
Program zatwierdzono Uchwałą Rady Pedagogicznej z dnia 20 stycznia 2014 r.  
 


