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2 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Antoniowie 

Podstawa prawna: 
 
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (art. 72);  

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;  

3. Konwencja o Prawach Dziecka; przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z dnia 23 

grudnia 1991 r.); 

4. Program Polityka prorodzinnej państwa przyjęty 3 listopada 1999 r. przez  Radę Ministrów;   

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949); 

6. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 , Dz.U. z 2017 r. poz. 1189);   

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

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

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej);  

8. 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. z dnia 

28 sierpnia 2015 r. poz. 1249);  

9. Statut Szkoły Podstawowej  w Antoniowie. 

 
 

Dział I 
Rozdział 1 

Wizja i misja szkoły 
 

§ 1.1. Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną, przygotowującą absolwentów nastawionych na osiąganie sukcesów do samodzielnego 

funkcjonowania w otaczającym świecie.  

 
2.Program szkoły ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości. 

 

3. Uczeń korzysta z nowoczesnych zdobyczy techniki informacyjnej i informatycznej, rozwija swoje zainteresowania i zdolności. 

 

4.Nad rozwojem każdego ucznia czuwa wykwalifikowana, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca  nowoczesne 

metody nauczania i wychowania.  
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5. Rodzice są współorganizatorami życia szkoły. 

 

6. Szkoła umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspiera rodzinę oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby 

środowiska lokalnego. 

 
§ 2. 1. Szkoła zapewnia każdemu uczniowi ciekawą ofertę edukacyjną, wychowawczą i opiekuńczą przekazywaną w bezpiecznym i przyjaznym 

środowisku, w wyniku której każdy uczeń ma możliwość osiągnąć sukces na miarę swoich możliwości.  

 
2. Uczymy szacunku dla polskiej historii i kultury, przygotowujemy do życia we wspólnocie europejskiej, wzory czerpiemy od najlepszych. 

 

3. Szkoła aktywnie włącza rodziców i społeczność lokalną w pracę nad rozwojem uczniów, którzy będą odnosili sukcesy na dalszych etapach 

edukacyjnych, a w przyszłości wniosą swój wkład w rozwój społeczności. 

 

Rozdział 2 

Zasady wychowania 
 

§ 3. 1. Przyjęte w szkole zasady stanowiące podstawę procesu wychowania: 

1) wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają założenia programu i są jego współtwórcami w kolejnych etapach realizacji; 

2) wszyscy pracownicy szkoły zgodnie realizują program wychowawczy podejmując współodpowiedzialność za efekty jego realizacji; 

3) wszyscy własnym przykładem i konsekwencją wspomagają się wzajemnie w zwalczaniu problemów przyjmując za nadrzędny cel rozwój ucznia 

we wszystkich sferach jego osobowości; 

4) spójność poszczególnych poczynań, jak i celów wychowawczych wymaga tego, by nie było między nimi sprzeczności, a także by nie wykluczały 

się wzajemnie; 

5) akceptacja przez rodziców poszczególnych zasad i celów wychowania jest niezbędnym warunkiem ich realizacji; 

6) zasady i cele wychowawcze oparte są na akceptacji i realizacji fundamentalnych i uniwersalnych wartościach kulturowych oraz etycznych; 

7) za podstawową metodę wpajania uczniom pożądanych sposobów postępowania, uznaje się ukazywanie wartości poprzez własną postawę 

rodzica, nauczyciela. 

 

2. Pomocne w realizacji podstawowych założeń programu wychowawczego będzie przestrzeganie następujących zasad: 
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1) zasada szacunku dla zdrowia i poglądów dziecka – powinna się uzewnętrzniać nie tylko w zezwalaniu, ale i w pobudzaniu dziecka do 

wygłaszania własnych poglądów, opinii, zdań i ich obrony, uzasadniania, a w przypadku niepożądanych poglądów stosowanie życzliwej 

perswazji; 

2) zasada dobroduszności wobec dziecka – wybaczanie mu przewinień, urazów, nie obrażaniu się na dziecko; 

3) zasada życzliwości wobec dziecka – wyraża się w przejawianiu pozytywnych uczuć, w usiłowaniu zrozumienia motywów i intencji postępowania 

dziecka, stwarzanie mu optymalnych warunków rozwoju; 

4) zasada zainteresowania sprawami dziecka - poznanie i życzliwe traktowanie osobistych spraw dziecka, niesienie mu pomocy, oparcia i rady; 

5) zasada lojalności – rzetelne i uczciwe postępowanie wobec dziecka, poszanowanie jego tajemnic, obrona dobrego imienia; 

6) zasada poszanowania godności dziecka – uznawanie potrzeb dziecka, odnoszenie się z szacunkiem do jego osoby, okazywanie mu zaufania 

dostrzeganie i podkreślanie jego konstruktywnych zachowań, cech i wartości; 

7) zasada równego traktowania ucznia – przejawia się w postępowaniu społecznie sprawiedliwym, dostosowaniu wymagań do możliwości dziecka, 

obiektywności oceny. 

 
Rozdział 3 

Cele i zadania działań programu wychowawczo-profilaktycznego 

 
§ 4. 1. Niniejszy program wychowawczo-profilaktyczny zawiera koncepcję pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły, a jego założeniem jest  

traktowanie ucznia z poszanowaniem jego godności osobistej, stwarzanie sytuacji wyzwalającej aktywność dzieci w bezpiecznym środowisku. 

 
2. Jest wynikiem doświadczeń nauczycieli, rodziców i reakcji na bieżące potrzeby środowiska i zagrożenia.  

 

§ 5. 1. Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, 

zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i 

norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 
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4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia. 

 

2. Do  podstawowych zadań szkoły należy: 

1) tworzenie życzliwej i bezpiecznej atmosfery opartej na kulturze osobistej nauczycieli, dzieci i rodziców, wzajemnym szacunku i akceptacji, 

wzajemnej pomocy i współpracy; 

2) pomoc w kształtowaniu osobowości poprzez rozbudzanie ciekawości świata, kształcenie umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów, 

odkrywanie w każdym dobra i cech indywidualnych, uczenie odpowiedzialności za słowa i czyny; 

3) przygotowanie dziecka do uczestnictwa w przyszłym życiu rodzinnym, zawodowym, kulturalnym i społecznym; 

4) kształtowanie umiejętności intrapsychicznych (dojrzewanie i kontrolowanie m. in. emocji, motywacji, procesów poznawczych, samooceny); 

5) kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów;  

6) uczenie odpowiedzialności za własne działania i decyzje;  

7) kształtowanie umiejętności interpersonalnych;  

8) dostarczanie wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków zdrowego życia i występujących zagrożeń; 

9) kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych i rozwijanie mechanizmów samokontroli opartych na wartościach; 

10)  wspieranie w przygotowaniu dziecka do życia we współczesnej Europie; 

11)  wspieranie w przygotowaniu dziecka do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym; 

12)  rozwijanie więzi z grupą społeczną;  

13)  rozwijanie środowiska szkolnego i rodzinnego;  

14)  kształtowanie w środowisku szkolnym norm i reguł sprzyjających zdrowemu życiu i rozwojowi oraz eliminujących możliwość wystąpienia działań 

dysfunkcjonalnych; 

15)  wczesne rozpoznawanie zagrożeń, diagnozowanie dysfunkcji oraz budowanie sieci wsparcia i pomocy dla osób i grup wysokiego ryzyka – 

ponieważ brak wczesnej i skutecznej interwencji prowadzi do rozwoju problemów.  

 
§ 6. 1. Nasze oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne zmierzają  do osiągnięcia celów ogólnych: 

1) rozwoju osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne i kulturowe;  

2) wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (czyli budowanie od-

porności i konstruktywnej zaradności);  

3) ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia;  

4) inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia; 

5) ukształtowania u uczniów postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji, narodowych, państwowych i lokalnych; 
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6) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości 

w życiu, a decyzje w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; 

7) zaktywizowania i integracji uczniów przy realizacji wspólnych zamierzeń; 

8) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

9) rozwijania aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygotowaniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść; 

10) podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez udział w pracach zainicjowanych przez samorząd uczniowski, 

współorganizowanie imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych; 

11) uczulania uczniów na dostrzeganie potrzeb innych dzieci i dorosłych; 

12) włączania w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych; 

13) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym; 

14) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 

przypadkach;  

15) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania 

szkolnej interwencji profilaktycznej; 

16) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

2. Cele szczegółowe działań wychowawczo-profilaktycznych określone zgodnie ze sferami rozwoju ucznia: 

1) Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia: 

a) propagowanie zdrowego trybu życia, 

b) popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu, 

c) uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy, 

d) kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą, 

e) poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia. 

2) Profilaktyka uzależnień: 

a) kształtowanie postawy asertywnej u dzieci, 

b) zapobieganie zagrożeniom związanym z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i innych 
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substancji psychoaktywnych, 

c) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w 

wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

d) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

e) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia 

działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

f) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

g) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią, 

h) spotkania z przedstawicielami Policji w celu uświadamiania dzieci o istniejących zagrożeniach cywilizacyjnych, 

i) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

3) Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią: 

a) tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole, 

b) zapoznanie uczniów z Statutem szkoły, Programem wychowawczo-profilaktycznym oraz szczegółowymi kryteriami ocen zachowania, 

c) bezpieczeństwo uczniów podczas przerw szkolnych, 

d) uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły, 

e) systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie, 

f) uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia: powódź, pożar.  

4) Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole: 

a) diagnoza poziomu bezpieczeństwa w szkole, 

b) uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi radzić, 

c) uczenie konstruktywnych sposobów rozwiązywania konfliktów i radzenia sobie z uczuciem złości, 

d)  wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy,  

e) kształtowanie umiejętności asertywnych, 

f) kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji,  

g) kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych,  
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h) wzbudzanie empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych, 

i) pedagogizacja rodziców. 

5) Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego: 

a) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, 

b) integrowanie społeczności klasowej i szkolnej, 

c) przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole, 

6) Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego rozwoju: 

a) uświadomienie uczniowi jego mocnych stron i możliwości, 

b) rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

c) wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, 

d) pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń, 

e) rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji. 

7) Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach:  

a) poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych, 

b) wdrażanie metod asertywnych, 

c) umiejętne szukanie pomocy w różnych sytuacjach problemowych. 

 

 
Rozdział 4 

Nasz absolwent 
 

§ 7. 1. Chcemy, aby nasi absolwenci wykazywali się w życiu uczciwością, byli uprzejmi, zrównoważeni oraz przyjaźni w kontaktach z innymi 

ludźmi.  

 

2. Byli przygotowani do nauki na wyższym etapie kształcenia, umieli swobodnie korzystać z różnych źródeł informacji, dbali o zdrowie i 

bezpieczeństwo swoje i innych, aktywnie uczestniczyli w życiu lokalnej społeczności i osiągali sukcesy na miarę swoich możliwości.  

 

3. Dążymy do tego, aby uczniowie byli odważni, komunikatywni, samodzielni w myśleniu i działaniu opartym na wartościach, takich jak: 

1) poszanowanie godności, życia, zdrowia swojego i drugiego człowieka; 

2) przyjaźń i miłość; 

3) prawda, sprawiedliwość, uczciwość i bezpieczeństwo- dobro i piękno; 
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4) pokój, patriotyzm, tolerancja; 

5) rodzina, zaufanie, odpowiedzialność. 

 

4. Pragniemy, by nasz absolwent: 

1) miał uporządkowany system wartości; 

2) wierzył w swoje możliwości; 

3) znał swoje słabe i mocne strony; 

4) potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy; 

5) był wyposażony w wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu; 

6) był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny; 

7) umiał współpracować w grupie; 

8) był wrażliwy na cierpienie innych; 

9) doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce; 

10) był świadomy zagrożeń wynikających ze stosowania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i innych 

substancji psychoaktywnych; 

11) rozumiał potrzebę pielęgnowania tradycji; 

12) dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne; 

13) znał i szanował polskie dziedzictwo kulturowe; 

14) był otwarty na europejskie i światowe wartości kultury. 

 
Dział II 

Rozdział 1 
 
§ 8.1. Diagnoza środowiska szkolnego i określenie problemów występujących w szkole opiera się na: 

1) dokumentacji nauczycieli - wychowawców; 

2) wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej);  

3) wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; 

4) ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku szkolnym 2016/2017., 

5) wniosków i analiz (wnioski z pracy  zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawczego, zespołu pomocy psychologiczno-pedagogicznej), 

6) analizie sytuacji problemowych, zgłaszanych przez uczniów, rodziców; 

7) analizie zachowań uczniów w szkole i poza nią; 
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8) tendencjach społecznych i nowych zagrożeniach dla młodych osób. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany w oparciu o ankiety, rozmowy, opinie obrazujące oczekiwania rodziców, uczniów i 

nauczycieli na temat pracy szkoły. 

 
§ 9.1. Praca wychowawczo - profilaktyczna odbywa się w formach: 

1) realizacja obowiązkowych zajęć dydaktyczno- wychowawczych: 

a) zajęcia lekcyjne, 

b) zajęcia w ramach spotkań z wychowawcą, 

c) uroczystości szkolne i klasowe, 

d) organizacja apeli organizacyjnych, porządkowych i okolicznościowych, 

e) prezentacja osiągnięć uczniowskich, 

f) zawody sportowe i turnieje międzyszkolne. 

2) realizacja dodatkowych zajęć dydaktyczno- opiekuńczych: 

a) zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, zajęcia kompensacyjne, 

b) konkursy wewnętrzne i zewnętrzne, 

c) filmy, przedstawienia teatralne, 

d) zajęcia na świetlicy szkolnej, 

e) działalność uczniowska w Samorządzie Uczniowskim, 

f) spotkania z ciekawymi ludźmi, 

g) projekty i programy edukacyjne, 

h) imprezy szkolne i klasowe. 

3) współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów. 

4) współpraca z instytucjami:   

a) Urzędem Gminy i Miasta w Ozimku; 

b) Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ozimku, 

c) Radą Sołecką Antoniowa, 

d) Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym Niemców na Śląsku Opolskim,  

e) ZOZ – pielęgniarką, 

f) Komisariatem Policji w Ozimku, 

g) Ochotniczą Strażą Pożarną w Antoniowie, 
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h) Ośrodkiem  Integracji i Pomocy Społecznej,  

i) Sądem Rodzinnym w Opolu,  

j) Domem Kultury w Ozimku,   

k) kinami, teatrami,  

l) przedszkolami, szkołami,   

m) Kościołem Parafialnym w Ozimku,  

n) Polskim Stowarzyszeniem Pedagogów i Animatorów KLANZA Koło Opole, 

o) Kołem PZW Małapanew w Ozimku. 

 

2. W szkole organizowane są  obchody rocznic wydarzeń historycznych, świąt państwowych i uroczystości szkolne: 

1) Akademia inaugurująca rozpoczęcie roku szkolnego, 

2) Dzień Edukacji Narodowej; 

3) Rocznica Odzyskania Niepodległości; 

4) Święto 3 Maja; 

5) Dzień Dziecka; 

6) Akademia na zakończenie roku szkolnego.  

 

3. W szkole odbywają się  ceremoniały szkolne, indywidualne zwyczaje i obyczaje szkolne: 

1) pasowanie uczniów klas pierwszych; 

2) wybory do Samorządu Uczniowskiego; 

3) wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego; 

4) wybory Rzecznika praw Ucznia; 

5) zabawy andrzejkowe; 

6) mikołajki; 

7) wigilia; 

8) jasełka bożonarodzeniowe; 

9) bal karnawałowy dla dzieci; 

10)  walentynki; 

11)  święto wiosny; 

12)  obrzędy wielkanocne; 

13)  wycieczki klasowe; 
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14)  uroczyste pożegnanie absolwentów; 

15)  apele szkolne organizowane doraźnie w miarę potrzeb; 

16)  organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw prac dzieci szczególnie uzdolnionych; 

17)  konkursy czytelnicze i tematyczne; 

18)  tydzień ekologiczny; 

19)  Dzień Babci I Dziadka; 

20)  Dzień Matki.  

 
Rozdział 2 

Zadania organów szkoły 
 
 § 10.1.Rada Rodziców: 

1) reprezentuje interesy wychowawcze rodziców oraz podejmuje działania wspierające proces wychowawczo- profilaktyczny szkoły; 

2) uchwala program wychowawczo-profilaktyczny; 

3) pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły; 

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

 

2. Rada Pedagogiczna: 
1) wspomaga rodzinę w jej naturalnych prawach do wychowania poprzez dostarczanie kompetentnych informacji o przyczynach zachowania się 

ucznia oraz sposobach wprowadzania korekt wychowawczych; 

2) uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców program wychowawczo-profilaktyczny;  

3) ułatwia i stwarza możliwości kontaktu rodziców z poradnią pedagogiczno-psychologiczną i specjalistami z dziedziny medycyny i psychologii; 

4) ocenia zachowania uczniów z uwzględnieniem przyjętych kryteriów. 

 
3. Samorząd Uczniowski: 

1) uczestniczy i inicjuje imprezy oraz uroczystości szkolne; 

2) decyduje w ramach kompetencji określonych w statucie o realizowanych przez szkołę zadaniach wychowawczo-profilaktycznych; 

3) reprezentuje społeczność uczniowską na zewnątrz szkoły. 

 
§ 11.1. Zadania Dyrekcji: 

1) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej;  

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole; 
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2) sprzyja opartym na wzajemnym szacunku, partnerskim relacjom między nauczycielami i uczniami; 

3) sprzyja pozytywnym relacjom w środowisku uczniowskim; 

4) współpracuje z Samorządem Uczniowskim; 

5) współpracuje z Radą Rodziców; 

6) przewodniczy pracom Rady Pedagogicznej, Zespołu Wychowawczego; 

7) współpracuje z partnerami szkoły oraz organizuje tę współpracę; 

8) motywuje uczniów do aktywnego udziału w działaniach wychowawczych i profilaktycznych oraz wspiera swoim autorytetem inicjatywy z tego 

zakresu w środowisku szkolnym; 

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

etnicznej i religijnej; 

10) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

11) premiuje doskonalących się osobowo i profesjonalnie nauczycieli; 

12) ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych. 

 
2. Zadania wychowawcy klasy: 

1) Podstawą pracy wychowawcy klasowego są klasowe programy wychowawczo-profilaktyczne realizowane według planu pracy szkoły; 

2) Wychowawcy dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów; 

3) Zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów; 

4) Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności:  

a) tworzą warunki wspomagające ich rozwój, 

b) przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie. 

5) Wychowawca organizując pracę wychowawczo-dydaktyczną:: 

a) rozpoznaje środowisko rodzinne uczniów, 

b) poznaje predyspozycje, zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dba o ich rozwój na  terenie szkoły, współpracując z innymi 

nauczycielami  

c) współdziała z rodzicami i pielęgniarką szkolną w celu rozpoznania stanu zdrowotnego uczniów i  uwzględnienia możliwości 

psychoruchowych dziecka, 

d) organizuje imprezy klasowe: wycieczki, spotkania okolicznościowe, wyjazdy do instytucji  kulturalnych, 

e) dba o rozwój życia klasowego, tworząc serdeczną atmosferę wśród uczniów sprzyjającą   koleżeństwu i przyjaźniom,  

f) reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu, krytycznie obserwuje uczestniczenie uczniów w działalności różnych 

subkultur młodzieżowych, wyjaśnia i kształtuje normy współżycia koleżeńskiego, 
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g) diagnozuje występowania różnic w dojrzałości dzieci na każdym poziomie nauki, a w szczególności rozpoczynających edukację szkolną, 

h) organizuje w miarę możliwości pomoc uczniom w rozwiązywaniu trudności życiowych, uruchomienie akcji informacyjnej mającej na celu 

uświadomienie uczniom możliwości zwrócenia się z problemem do konkretnej osoby lub instytucji,  

i)  dba o podnoszenie poziomu kultury osobistej uczniów - godziny wychowawcze dotyczące zachowania się w stosunku do rówieśników, 

osób dorosłych, w miejscach publicznych (kino, teatr, itp.), 

j)  kształtuje postawy poszanowania mienia wspólnego, dbałości o estetykę klasy, szkoły i otoczenia,  

k)  organizuje spotkania z rodzicami zespołowe i indywidualne w miarę potrzeb,  

l)  integruje rodziców i angażuje ich do pracy na rzecz klasy i szkoły, 

m)  systematyczne informuje rodziców o postępach w nauce i zachowaniu ich dzieci. 

6) Wychowawcy mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności każdej osoby; 

7)  Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości; 

8)  Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu; 

9)  Realizują w toku pracy wychowawczo-profilaktycznej treści i cele programowe ”Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły”. 

 
3. Zadania rodziców: 

1) Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny; 

2) Rodzice utrzymują regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby z Dyrektorem Szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym 

zachowaniom; 

3) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci; 

4) Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu doskonalenie metod wychowawczych; 

5) Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia 

naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby rozwiązywania problemów; 

6) Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i 

w środowisku; 

7) Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie i szkole; 

8) Formy kontaktów z rodzicami: 

a) spotkania z ogółem rodziców, 

b) spotkania z Radą Rodziców, 

c) spotkania klasowe z rodzicami, 

d) konsultacje indywidualne rodziców z nauczycielami,  

e) udział rodziców w uroczystościach, imprezach, zawodach, turniejach szkolnych i klasowych, 
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f) informacje na tablicy  dla rodziców, na stronie internetowej szkoły, 

g) spotkania z rodzicami przyszłych uczniów klas pierwszych. 

 

4. Zadania nauczycieli: 

1) Nauczyciele zobowiązani są rzetelnie realizować podstawowe zadania szkoły: dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, dążyć do pełni 

rozwoju osobowości ucznia i własnej; 

2) Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść pozaszkolnych 

poprzez: 

a) zwracanie - podczas dyżurów - szczególnej uwagi na miejsca tzw. podwyższonego ryzyka np. toalety , 

b)  informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących, jak 

pozostałych nauczycieli i pracowników szkoły, 

c) obserwacje zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na przejawy agresji słownej lub fizycznej, 

d)  wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności odmawiania i negocjacji. 

3) Kształcą i wychowują dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

4) Nauczyciel zobowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w 

duchu humanizmu, tolerancji, wolności sumienia, sprawiedliwości społecznej i szacunku do pracy; 

5) Nauczyciel musi dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi 

różnych narodów, ras i światopoglądów; 

6) Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego; 

7) Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi czuwającymi nad programem resocjalizacji uczniów trudnych (w przypadku zgłoszenia przez 

kuratora takiej potrzeby); 

8) Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

9) Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów; 

10) Nauczyciele wspierają rodziców, w zakresie wychowania dzieci;  

11) Prezentują wzorce konstruktywnego stylu życia i relacji z ludźmi; 

12) Nauczyciele dążą do tego, aby uczniowie: 

a) rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna, 

b) mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno przedmiotów szkolnych jak i całej edukacji na danym  etapie oraz spójności wszystkich 

dziedzin wiedzy, 

c) stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, godząc umiejętnie dążenie do 

dobra własnego z dobrem innych, wolność własną z wolnością innych i z odpowiedzialnością za siebie i innych, 
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d) poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla osiągnięcia 

wielkich celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

e) uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności 

lokalnej i w państwie w duchu patriotyzmu, wzbogacając swe doświadczenia o poznanie własnego dziedzictwa kulturowego, 

f) kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole 

wspólnotę, 

g) przestrzegali norm kultury osobistej, w tym tych, które są ściśle określone postanowieniami Rady Pedagogicznej. 

13) Nauczyciele dostosowują przekazywanie odpowiedniej wiedzy, kształtowanie umiejętności i postaw uczniów do naturalnej w tym wieku 

aktywności dzieci. Umożliwiają im poznawanie świata w jego jedności i złożoności; 

14) Nauczyciele wspomagają samodzielność uczenia się uczniów i inspirują ich do wyrażania własnych myśli i przeżyć. Rozbudzają ich ciekawość 

poznawczą oraz motywację do dalszej edukacji. 

15) Jednym z ważniejszych zadań wychowawczych wspólnych  dla wszystkich zajęć edukacyjnych jest to, aby nauczyciele wspomagali wzrastanie 

dzieci w klimacie miłości do rodziny, małej i wielkiej ojczyzny, aby we wspólnotach naturalnych uczyli się otwarcia i odpowiedzialności  w coraz 

szerszych społecznościach ludzkich; 

16) Ciągle aktualizują wiedzę na temat wychowania i profilaktyki; 

17) Pozyskują uczniów i ich rodziców do przedsięwzięć wychowawczych oraz profilaktycznych. 

 
Dział III 

Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych 
 
§ 12.1. Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych zawiera treści przewidziane do realizacji, które wskazują wartości, pozytywne 

postawy, kompetencje oraz umiejętności niezbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: intelektualnej, 

emocjonalnej, społecznej, psychicznej. 
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S
F

E
R

A
  

Zadania 
 

Forma realizacji 
 

Osoby odpowiedzialne i 
współodpowiedzialne 

 
Termin 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 Rozpoznanie i rozwijanie 
możliwości, uzdolnień i 
zainteresowań uczniów 

Przeprowadzanie w klasach diagnoz i ankiet 
wstępnych  

Wychowawcy   wrzesień 2017 

Obserwacje podczas bieżącej pracy Nauczyciele  cały rok szkolny 

Rozwijanie zainteresowań 
i zdolności uczniów 

Przeprowadzenie przez nauczycieli zajęć 
lekcyjnych z wykorzystaniem aktywizujących 
metod pracy 

Nauczyciele  
 

I okres 2017/2018 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, kół 
zainteresowań 

Nauczyciele  zgodnie z 
harmonogramem zajęć 
prowadzonych przez 
konkretne osoby 

Przygotowania do konkursów przedmiotowych Nauczyciele  zgodnie z 
harmonogramem zajęć 
prowadzonych przez 
konkretne osoby 

Udział w życiu kulturalnym środowiska lokalnego. 

Wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy - dział w 

spektaklach teatralnych i koncertach muzycznych  

w DK Ozimek, oglądanie ekranizacji dzieł polskiej 

literatury 

Dyrektor, wychowawcy zgodnie z ofertą DK i 

imprez środowiskowych 

 

Przygotowanie uczniów do egzaminu na kartę 

rowerową - szkolenie WORD, lekcje techniki 

Nauczyciel techniki IX 2017-V2018 

Zachęcanie do czytania  prasy, literatury pięknej i  

popularno-naukowej, korzystania z technologii 

internetowej.  

Nauczyciele cały rok szkolny 

Organizowanie konkursów sprawnościowych, 

rozgrywek sportowych. Reprezentowanie szkoły 

na zawodach sportowych. 

Nauczyciel wf według harmonogramu 
zawodów 
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Przygotowanie programów artystycznych na 
uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na 
forum szkoły. 

 

Dyrektor, wychowawcy, 
osoby odpowiedzialne za 
przygotowanie programów 

zgodnie z kalendarzem 
szkolnych uroczystości 
określających terminy 
konkretnych 
przedsięwzięć   

Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania własnych 
uzdolnień 

Zajęcia z orientacji zawodowej Wychowawcy, doradca 
zawodowy 

klasa VII - 1 godz. w 
miesiącu, według 
planów wychowawczych 
klas 

Podnoszenie efektów 
kształcenia poprzez 
uświadamianie wagi 
edukacji i wyników 
egzaminów zewnętrznych 

Lekcje wychowawcze poświęcone efektywnemu 
uczeniu się i analizie wyników nauczania. 

Wychowawcy  1 raz w miesiącu  

Przyznawanie stypendiów naukowych i 
sportowych. 

Dyrektor, Komisja 
stypendialna 

czerwiec 2018 

Uczenie planowania i 
dobrej organizacji własnej 
pracy 
 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce  

 

Pedagog szkolny, 
wychowawcy 

I okres w klasach IV-VII 

Organizowanie pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole 

Dyrektor  wrzesień 2017 i według 

potrzeb 

Współpraca z PPP. Dyrektor  wrzesień 2017 i według 

potrzeb 

Praca z wykorzystaniem metod aktywizujących na 

zajęciach lekcyjnych. 

Nauczyciele  cały rok szkolny 

M
O

R
A

L
N

A
 Kształtowanie szacunku do 

ludzi, wrażliwości na 
potrzeby drugiego 
człowieka, prawidłowe 
rozumienie wolności 
jednostki oparte na 
poszanowaniu osoby 
ludzkiej 

Działalność charytatywna - zbiórka na rzecz 
schroniska zwierząt, zbiórka nakrętek na rzecz 
chorego dziecka 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

październik 2017 i cały 
rok szkolny 

Wolontariat szkolny, opracowanie Program 
Szkolnego Wolontariatu 

Opiekun Samorządu 
Uczniowskiego 

październik 2017 i cały 
rok szkolny 

Wykształcenie postawy krytycyzmu wobec 

wzorców propagowanych w środkach masowego 

przekazu -realizacja edukacji globalnej w klasach 

IV-VII. 

Nauczyciele październik 2017-maj 
2018 



 

Strona 19 z 33 

 

19 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Antoniowie 

Rozwój poszanowania 
dziedzictwa narodowego i 
kształtowanie świadomości 
narodowej. Wskazywanie 
autorytetów i wzorców 
moralnych 

Świętowanie rocznic i wydarzeń patriotycznych. Dyrektor, nauczyciele według kalendarium 
roku szkolnego 

Prezentacja symboli narodowych i godnego 

zachowania się wobec nich.  

Dyrektor, wychowawcy Święta państwowe 

Nauka Hymnu Państwowego, postawy i szacunku 

wobec Flagi i Godła Państwowego. 

Nauczyciele języka 
polskiego i historii, 
wychowawcy 

według planów 
nauczania 

Lekcje wychowawcze na temat patriotyzmu. 
Kultywowanie tradycji   narodowych, regionalnych  
i szkolnych. 

Wychowawcy cały rok szkolny według 
kalendarium i planu 
wychowawczego klasy 

Udział w uroczystościach  państwowych 

organizowanych  z okazji świąt narodowych (np. 

Święto Niepodległości, Konstytucja 3 Maja). 

Dyrektor Według kalendarium 
roku szkolnego 

Przedstawianie uczniom  sylwetek wielkich 

Polaków. 

Nauczyciele historii cały rok szkolny 

Poznanie kultury rodzimej, 

zaznajamianie z kulturą 

regionu 

 

Zapoznanie z księgozbiorem regionalnym w 
bibliotece 

Nauczyciel bibliotekarz wrzesień 2017- czerwiec 
2018 

Tematyczne lekcje wychowawcze zgodnie z 
kalendarium szkolnym 

Wychowawcy klas cały rok szkolny 

Dostrzeganie własnych korzeni i swojego miejsca 

na ziemi. 

Wychowawcy, nauczyciel 
historii 

cały rok szkolny 

Szkoła organizuje naukę własnej historii i kultury.      Nauczyciel języka 
niemieckiego 

cały rok szkolny 

Udział w Festynie Rodzinnym w Antoniowie. Dyrektor czerwiec 2018 

Spotkania z ciekawymi ludźmi. Dyrektor według ustaleń 

7) Przygotowywanie i udział w uroczystościach 

szkolnych - Akademia inaugurująca rozpoczęcie 

roku szkolnego, Dzień Edukacji Narodowej, 

8) Rocznica Odzyskania Niepodległości, Święto 3 

Maja, Akademia na zakończenie roku szkolnego.  

Dyrektor, nauczyciele według kalendarium 
szkolnego 

Przygotowywanie i udział w imprezach szkolnych Dyrektor, nauczyciele według kalendarium 
szkolnego 
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- pasowanie uczniów klas pierwszych, zabawy 

andrzejkowe, mikołajki, wigilia, jasełka 

bożonarodzeniowe, bal karnawałowy dla dzieci, 

Walentynki, święto wiosny, obrzędy wielkanocne; 

wycieczki klasowe, apele szkolne organizowane 

doraźnie w miarę potrzeb, tydzień ekologiczny, 

Dzień Babci I Dziadka, Dzień Matki.  

Poznanie dorobku 
kulturalnego Europy, 
świata, wykształcenie 
postawy tolerancji i 
szacunku dla innych 
narodów, kultur, religii 
 

Lekcje wychowawcze, lekcje geografii i historii 
poświęcone tej tematyce. 

Wychowawcy , nauczyciel 
geografii i historii  

cały rok szkolny 

Kształcenie językowe - język niemiecki jako język 
mniejszości narodowej. 

Nauczyciel języka 
niemieckiego 

cały rok szkolny 

Wizyty gości z zagranicy - spotkania. Dyrektor według ustaleń 

Uczenie właściwego 
pojęcia tolerancji, odwagi w 
reagowaniu na 
niesprawiedliwość, 
krzywdę drugiego 
człowieka, agresję 
  

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce 

Dostrzeganie różnic między ludźmi i ich 

akceptowanie. Rozróżnianie dobra i zła w 

codziennych sytuacjach  i odpowiednie 

reagowanie. Realizacja edukacji globalnej w kl. 

IV-VII. 

Wychowawcy klas zgodnie z planami 
wychowawczymi klas 

Koordynowanie działań wychowawczych domu i 

szkoły - pedagogizacja rodziców. 

Wychowawcy, rodzice cały rok szkolny 

Prowadzenie zajęć specjalistycznych. Pedagog szkolny cały rok szkolny 

Praca z uczniem mającym problemy w nauce - 

zajęcia wyrównawcze i rewalidacyjne. 

Nauczyciele posiadający 
kwalifikacje 

cały rok szkolny 

Pomoc w odrabianiu lekcji. Nauczyciel w świetlicy cały rok szkolny 
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Promowanie zdrowego 

stylu życia 

 

Uwzględnienie promowania zdrowego trybu życia, 

zasad zdrowego, racjonalnego odżywiania się, 

higieny osobistej i aktywności fizycznej, z 

naciskiem na przeciwdziałanie otyłości w planach 

pracy wychowawcy. 

Wychowawcy, nauczyciel 
wf 

cały rok szkolny 

Pogadanki dotyczące zdrowego stylu odżywiania 

się i przeciwdziałania otyłości. 

Wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna 

II okres 2018 

Dzień Sportu nauczyciel WF, 
wychowawcy 

czerwiec 2018 

Realizacja tematyki godzin wychowawczych na 
temat higieny osobistej, zajęcia o zdrowym stylu 
odżywiania się oraz znaczeniu ruchu w życiu 
człowieka 

Wychowawcy, nauczyciele 
wf, przyrody i biologii 

cały rok szkolny zgodnie 
z potrzebami 

Realizowanie programu ,, Komponent mleczny 

owocowo-warzywny". Dystrybucja mleka w szkole 

Dyrektor  cały rok szkolny dla klas 
I-V 

Spotkania z pielęgniarką szkolną- Badania 

bilansowe, sprawdzanie czystości, pogadanki na 

temat higieny osobistej i zdrowych zębów. 

Pielęgniarka szkolna według harmonogramu 

Podejmowanie tematyki dot. stosowania używek 

(alkohol, dopalacze, papierosy, narkotyki) poprzez 

stosowanie scenek sytuacyjnych, dramy, 

pogadanek, prac plastycznych, wystaw 

fotograficznych podczas lekcji wychowawczych, 

lekcji biologii i przyrody, spotkań z pielęgniarką. 

Wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna, 
nauczyciele wf, biologii, 
przyrody, nauczania 
początkowego 

cały rok szkolny 

Informowanie o przyczynach i skutkach 

szkodliwych dla zdrowia fizycznego i 

psychicznego uzależnień i zagrożeń 

cywilizacyjnych, oraz skutków prawnych 

wynikających z ich nabywania i stosowania - 

spotkania indywidualne. 

Wychowawcy, pedagog 
szkolny 

według potrzeb 
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Spotkanie z policjantem dotyczące zagrożeń 

związanych z używaniem środków odurzających i  

innych niebezpiecznych substancji 

psychoaktywnych. 

Dyrektor, Policjant według ustaleń - 

styczeń, czerwiec 2018 

 

 
S

P
O

Ł
E

C
Z

N
A

 Ukształtowanie 
przekonania o społecznym 
wymiarze istnienia osoby 
ludzkiej, a także o 
społecznym aspekcie bycia 
uczniem szkoły  
 

Zapoznanie z dokumentami szkoły: Statutem 

szkoły, Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania , 

Przedmiotowymi Zasadami Oceniania 

Dyrektor, wychowawcy wrzesień 2017  
i na bieżąco 

Realizacja Programu Wychowawczo-
Profilaktycznego 

Wychowawcy  cały rok szkolny 

Współtworzenie i respektowanie norm grupowych 

- lekcje wychowawcze 

Wychowawcy 
 

cały rok szkolny 

Znajomość i stosowanie obowiązujących zasad 

korzystania z telefonów komórkowych na terenie 

szkoły. 

Dyrektor, nauczyciele cały rok szkolny 

Przestrzeganie zasad dotyczących noszenia 

odpowiedniego stroju i schludnego wyglądu. 

Dyrektor, wychowawcy cały rok szkolny 

Zabawy i gry integrujące zespół klasowy i 

społeczność uczniowską szkoły. 

Wychowawcy wrzesień 2017 i według 
potrzeb  

Podejmowanie tematyki na zajęciach 

integracyjnych poprzez opowiadania, scenki 

rodzajowe, dramę, rozmowę nauczającą 

Wychowawcy  na bieżąco według 
potrzeb 

Organizowanie imprez szkolnych i klasowych 

(ślubowanie klas pierwszych, klasowe ognisko, 

zabawa andrzejkowa, mikołajki, Wigilia, Bal 

Karnawałowy, Powitanie Wiosny). 

Wychowawcy  Według kalendarium 
roku szkolnego 

Dostrzeganie wpływu innych osób  na 

kształtowanie osobowości. 

Wychowawca, pedagog 
szkolny 

Cały rok szkolny 

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 

korzystania z urządzeń w sali gimnastycznej i na 

boisku szkolnym. 

Nauczyciel wf, 
wychowawcy, opiekun 
świetlicy 

cały rok szkolny 
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Zapoznanie uczniów z zasadami korzystania z 

szatni szkolnej. 

Wychowawcy, woźny 
 

cały rok szkolny 

Pogadanki na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa obowiązujących w szkole i poza 

nią oraz na poszczególnych przedmiotach. 

Nauczyciele cały rok szkolny 

Przypomnienie zasad dotyczących 

bezpieczeństwa w czasie wypoczynku. 

Dyrektor, wychowawcy styczeń, czerwiec 2018 

Zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego 

korzystania z urządzeń technicznych w pracowni 

komputerowej. 

Nauczyciel informatyki cały rok szkolny 

Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych 

dotyczących bezpieczeństwa w Internecie. 

Wychowawcy, Nauczyciel 
wdż 

cały rok szkolny 

Monitorowanie zachowań uczniów podczas 

pobytu w świetlicy.  

Opiekun świetlicy cały rok szkolny 

Zwiększenie bezpieczeństwa podczas przerw 

szkolnych. 

Nauczyciel dyżurny cały rok szkolny 

Zapoznanie uczniów z zasadami BHP w drodze 

do i z  szkoły. Wdrażanie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania podczas dowozów 

szkolnym autobusem. 

Nauczyciel dyżurny cały rok szkolny 

Zapoznawanie uczniów przed każdą wycieczką  z 

obowiązującym na niej regulaminem. 

Wychowawcy  przed wyjazdami na 
wycieczkę 

Wykształcenie znajomości i rozumienia pojęć: 

norma, prawo, obowiązek, tolerancja, godność, 

nagroda, kara. 

Dyrektor, nauczyciele, 
Rzecznik Praw Ucznia 

cały rok szkolny 

Uczenie zasad 
samorządności i 
demokracji 
 

Wybory do samorządu uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, bieżąca kontrola ich 

działalności. Praca w Samorządzie Uczniowskim 

szkoły. Zrozumienie pojęcia „samorządność” 

poprzez działanie wszystkich uczniów w klasie i w 

opiekun R.S.U., 
wychowawcy 
 
 

wrzesień 2017 i cały rok 
szkolny 
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szkole. 

Wybory opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Opiekun R.S.U. wrzesień 2017 

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami 

zapisanymi w Statucie szkoły. 

Dyrektor, wychowawcy wrzesień 2017 

Kandydowanie i wybory samorządu klasowego. 

Rozwijanie u uczniów poczucia odpowiedzialności 

za sprawy klasy i szkoły. 

Wychowawcy  wrzesień 2017 
cały rok szkolny 

Wybory Rzecznika Praw Ucznia. Opiekun R.S.U. wrzesień 2017 

Uczenie działania 
zespołowego, tworzenia 
klimatu dialogu i efektywnej 
współpracy, umiejętności 
słuchania innych i 
rozumienia ich poglądów. 
 

Ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej, 

ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji 

problemowych, trening asertywności w czasie 

lekcji wychowawczych. 

wychowawcy cały rok szkolny według 
planu pracy 
wychowawczej klasy 

Działania zespołowe w ramach konkursu ,, Super 

klasa" 

Wychowawcy, Samorząd 
uczniowski 

cały rok szkolny 

Poruszanie tematyki roli rodziny w życiu człowieka 

i realizacja treści  wychowania do życia w rodzinie 

na godzinach wychowawczych. 

Nauczyciel wdż klasy V-VII, 1 semestr 

Doskonalenie kultury bycia. Zapoznanie uczniów i rodziców z Statutem szkoły 
i konsekwencjami nieprzestrzegania jego 
wytycznych - Funkcjonowanie systemu kar i 
nagród w szkole. 

Dyrektor cały rok szkolny 

Zawarcie w planach pracy wychowawcy 

klasowego kształtowania postaw: tolerancji, 

poczucia godności i własnej wartości, wrażliwości 

i empatii oraz poszanowania przyjętych norm i 

zasad.  

Wychowawcy  wrzesień 2017 

Okazywanie w słowach, działania szacunku 

wobec dorosłych, rówieśników  i młodszych. 

Dyrektor, wychowawcy na bieżąco 
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Nawykowe stosowanie zwrotów 

grzecznościowych w różnych sytuacjach. 

Wychowawcy, rodzice na bieżąco 

Ukształtowanie kultury osobistej uczniów poprzez 
przypomnienie  i egzekwowanie zasad savoir-
vivre. 

Nauczyciele  cały rok szkolny 

Współpraca z pracownikami szkoły, szanowanie 
ich pracy. 

Dyrektor cały rok szkolny 

Kształtowanie postawy 
szacunku wobec 
środowiska naturalnego 

Organizowanie akcji ekologicznych -udział w akcji 
sprzątanie świata, zbiórka nakrętek, Tydzień 
ekologiczny. 

Nauczyciele  kwiecień 2018 

Organizowanie wycieczek turystyczno-

krajoznawczych po najbliższej okolicy. 

Wychowawcy  V, VI 2018 

Pielęgnowanie roślin na terenie szkoły Nauczyciele  cały rok szkolny 

Obserwowanie świata roślin i zwierząt - podczas 
zajęć terenowych, zajęć na szkolnym podwórku, 
wycieczek 

organizatorzy wycieczek, 
zajęć terenowych  

IX, X 2017, III-VI 2018 

Kształtowanie aktywnej 
postawy wobec przyszłej 
pracy zawodowej oraz 
wymagań rynku pracy 

Warsztaty dla klasy VII dotyczące preferencji 
zawodowych 

Doradca zawodowy luty-czerwiec 2018 

Systematyczne 

monitorowanie frekwencji 

uczniów na zajęciach 

lekcyjnych. 

Zwiększenie współpracy z 

rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku 

szkolnego 

Analiza frekwencji uczniów  Dyrektor, wychowawcy miesięczna analiza 
danych 

Spotkania z rodzicami, systematyczne 

informowanie rodziców o absencji uczniów, 

indywidualne spotkania z rodzicami,  

Wychowawcy  Koniec okresu i według 

potrzeb 

E
M

O
C

J
O

N
A

L
N

A
 Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych stron, 

kształtowanie 

Dokonywanie przez uczniów samooceny 
zachowania. Semestralna ocena zachowania 
dokonywana przez uczniów. 

Wychowawcy  styczeń i czerwiec 2018 

Lekcje wychowawcze poświęcone tej tematyce. 
Stosowanie aktywnych metod na godzinach do 

Wychowawcy cały rok szkolny 
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samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

dyspozycji wychowawcy, mających na celu 
„poznanie” samego siebie 

Podkreślanie mocnych i słabych stron przez 
nauczyciela wychowawcę i nauczycieli 
poszczególnych przedmiotów 

Wychowawcy, nauczyciele cały rok szkolny 

Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

bez użycia siły 

Zajęcia integracyjne w klasie I. Wychowawca  wrzesień 2017 

Lekcje wychowawcze z wykorzystaniem filmu o 

agresji i jej unikaniu. 

Wychowawca, nauczyciel 

wdż 

w trakcie roku szkolnego 

Respektowanie norm bezpiecznego zachowania 

się w szkole i w drodze do szkoły. 

Nauczyciel dyżurny w 

autobusie 

cały rok szkolny 

Wspieranie ucznia w sytuacjach trudnych poprzez 

porady indywidualne, indywidualne spotkania 

rodziców z wychowawcą i/lub dyrektorem szkoły. 

Wychowawca, pedagog 

szkolny 

cały rok szkolny na 

bieżąco 

Gazetki edukacyjne i hasła promujące bezpieczne 

zachowanie rozwieszone w salach lekcyjnych lub 

na korytarzach szkolnych.  

Nauczyciele cały rok szkolny 

Nauka zachowania w czasie sytuacji 

niebezpiecznej. Próbny alarm ewakuacyjny. 

Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych 

dotyczących bezpieczeństwa. 

Dyrektor, Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice, Straż 

Pożarna 

cały rok szkolny 

Pokaz instruktażowy dla uczniów w zakresie 

udzielania pierwszej pomocy. 

Dyrektor według ustaleń 

Podnoszenie kompetencji kadry pedagogicznej w 

zakresie psychoprofilaktyki – uczestniczenie w 

warsztatach, szkoleniach, czytanie literatury 

specjalistycznej. 

Dyrektor, nauczyciele według potrzeb 
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Dział IV 
 

PROCEDURY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 
 
§ 13. Diagnoza do programu wychowawczo-profilaktycznego wskazała na potrzebę opracowania procedur określających sposób postępowania 

w sytuacjach związanych z zagrożeniem bezpieczeństwa, które wynikają z zagrożeń cywilizacyjnych i nieprzestrzegania zasad określonych w 

Statucie szkoły. 

 

§ 14. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży demoralizacją i przestępczością: 

 

1. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy zachowania agresywne na terenie szkoły lub w miejscach publicznych powinien podjąć następujące 

kroki:  

 

1) przemoc fizyczna: 

a) nauczyciel rozdziela uczniów, 

b) informuje wychowawcę lub wychowawców oraz Dyrektora szkoły, 

c) wychowawca w obecności Dyrektora szkoły wyjaśnia przyczyny i przebieg,  

d) wychowawca przeprowadza rozmowę z uczestnikami zajścia, powiadamia rodziców, 

e) wychowawca informuje o fakcie pedagoga, który podejmuje działania zgodnie ze swoimi procedurami. 

 

2) przemoc słowna i psychiczna: 

a) nauczyciel zwraca uwagę uczniowi, będącemu sprawcą przemocy, 
b) nauczyciel informuje wychowawcę lub wychowawców,  
c) wychowawca w obecności Dyrektora szkoły wyjaśnia przyczyny i przebieg,  
d) wychowawca przeprowadza rozmowę z uczestnikami zajścia, powiadamia rodziców, 
e) wychowawca informuje o fakcie pedagoga, który podejmuje działania zgodnie ze swoimi procedurami. 

 

3) wymuszanie (np. pieniędzy): 

a) nauczyciel będący świadkiem wymuszenia (lub poinformowany o nim) informuje wychowawcę i Dyrektora szkoły o zajściu,  
b) wychowawca i Dyrektor przeprowadzają rozmowę wyjaśniającą ze sprawcą wymuszenia, zobowiązuje go do zwrotu 

pieniędzy/przedmiotów, 
c) Dyrektor szkoły informuje rodziców/prawnych opiekunów. 

 



 

Strona 28 z 33 

 

28 Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Antoniowie 

2. W przypadku, gdy nauczyciel zauważy, że uczeń pali papierosy na terenie szkoły lub w miejscach publicznych powinien podjąć następujące 

kroki:  

 

1) nauczyciel żąda od ucznia zaprzestania palenia, w przypadku odmowy przez ucznia wykonania polecenia nauczyciel zgłasza fakt Dyrektorowi 

szkoły; 

2) nauczyciel zgłasza wychowawcy fakty o zaistniałej sytuacji; 

3) wychowawca przekazuje informację rodzicom. 

 

3. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu wprowadzenia się w stan 

odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji1 nauczyciel powinien podjąć następujące kroki:  

 

1) Przekazuje uzyskaną informację Dyrektorowi szkoły i wychowawcy klasy; 

2) Wychowawca informuje o fakcie pedagoga;  

3) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z 

uczniem w obecności rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaprzestania negatywnego 

postępowania, a rodziców/prawnych opiekunów do szczególnego nadzoru nad dzieckiem; 

4) Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły pomimo wezwania pisemnego, a nadal z wiarygodnych 

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji ośrodek 

pomocy społecznej i sąd rodzinny w celu zbadania sytuacji ucznia;  

5) W sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem, psychologiem itp.), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd 

rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.  

 

4. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych 

środków odurzających powinien podjąć następujące kroki:  

 

1) Powiadamia o swoich przypuszczeniach Dyrektora szkoły i wychowawcę klasy;  

2) Dyrektor szkoły, wychowawca lub nauczyciel odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; 

stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego zdrowie i życie;   

3) Nauczyciel lub sekretariat szkoły zawiadamia rodziców/opiekunów. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia 

w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji - decyduje dyrektor; 
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4) Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu - odmawiają przyjścia do szkoły, a 

jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób; 

5) W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości lub odurzenia
 

ucznia, który nie ukończył 18 lat, policja postępuje według własnych procedur w 

porozumieniu z rodzicami/opiekunami prawnymi;  

6) Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie 

szkoły, to dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policję  lub sąd rodzinny.  

 

5. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk lub substancję odurzającą powinien 

podjąć następujące kroki:  

 

1) Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora szkoły, który wzywa policję.;  

2) Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje (o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona 

substancja należy;  

3) Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia.  

 

6. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk lub substancję odurzającą, 

powinien podjąć następujące kroki:  

 

1) Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor) ma prawo żądać, aby uczeń przekazał mu tę substancję, pokazał 

zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej odzieży), ew. innych przedmiotów budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną 

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona 

wyłącznie dla rodziców lub policji;  

2) O swoich spostrzeżeniach nauczyciel powiadamia Dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa;  

3) Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją policji. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji;  

4) W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły 

wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.  
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7. Postępowanie wobec ucznia, który dopuścił się znieważenia funkcjonariusza publicznego (nauczyciela) i naruszenia jego godności 

osobistej:  

 

1) niezwłoczne powiadomienie Dyrektora szkoły i wychowawcy przez nauczyciela, innych uczniów lub ich rodziców o zaistniałym zdarzeniu; 

2) przekazanie sprawcy (o ile przebywa na terenie szkoły) Dyrektorowi szkoły pod opiekę;  

3) ustalenie okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia;  

4) zabezpieczenie ewentualnych dowodów zdarzenia;  

5) rozmowa wychowawcy/dyrektora/pedagoga z uczniem o konsekwencjach czynu karalnego lub przestępstwa; 

6) powiadomienie rodziców ucznia - sprawcy;  

7) Dyrektor podejmuje decyzję o powiadomieniu policji o zaistniałej sytuacji; 

8) jeżeli sprawca objęty jest nadzorem kuratora, wychowawca powiadamia kuratora sądowego o dokonaniu  przestępstwa przez ucznia.  

 

8. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji nieuczęszczania ucznia do szkoły.  

 

1) Wychowawca kontroluje frekwencję i rozmawia z nauczycielami nt. aktualnej sytuacji ucznia;  

2) Wychowawca przekazuje informację Dyrektorowi szkoły i pedagogowi szkolnemu;  

3) Wychowawca telefonicznie lub pisemnie wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskane informację;  

4) Przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców/prawnych opiekunów. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do 

zaprzestania negatywnego postępowania, a rodziców/prawnych opiekunów do szczególnego nadzoru nad dzieckiem;  

5) Jeżeli rodzice/opiekunowie prawni odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły pomimo wezwania pisemnego, a uczęszczanie ucznia 

do szkoły nie ulega poprawie dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji ośrodek pomocy społecznej i sąd rodzinny w celu 

zbadania sytuacji ucznia. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji; 

6) W sytuacji gdy, szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, 

spotkania z pedagogiem), a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd rodzinny lub policję.  

 

9. Procedury postępowania nauczycieli wobec ucznia, który ma oznaki samookaleczenia i/lub zachowuje się w sposób niepokojący otoczenie. 

 

1) Nauczyciel przekazuje uzyskaną informację Dyrektorowi szkoły i wychowawcy klasy;  

2) Wychowawca odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie 

będzie zagrożone jego zdrowie ani życie;  
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3) Wychowawca w obecności pedagoga przeprowadza rozmowę z uczniem dotyczącą jego zachowania i problemów, ustalają : przyczyny, 

okoliczności i rozwiązanie sprawy; 

4) Wychowawca wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia i przekazuje im uzyskaną informację; 

5) Wychowawca przeprowadza rozmowę z rodzicami/opiekunami prawnymi, ustala dalszy tok postępowania i za zgodą rodziców/opiekunów 

prawnych organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną; 

6) Wychowawca przeprowadza rozmowę z uczniem w obecności rodziców /prawnych opiekunów i pedagoga; 

7) Pedagog sporządza dokumentację z przebiegu podjętych działań interwencyjnych; 

8) Wychowawca zgłasza za zgodą rodziców/opiekunów prawnych ucznia, potrzebę objęcia ucznia stałą pomocą psychologiczno-pedagogiczną w 

szkole; 

9)  Jeżeli rodzice/opiekunowie nie wyrażają zgody na działania podjęte w szkole,  wychowawca zaprzestaje  swoich działań, a wychowawca i 

pedagog szkolny obowiązkowo odnotowują ten fakt w dokumentacji;  

10)  W sytuacji, gdy uczeń podejmuje działania zagrażające zdrowiu lub życiu jego albo  innych osób Dyrektor szkoły informuje o zaistniałej sytuacji 

policję. 

 

§ 15. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży cyberprzemocą zgłaszaną w szkole. 

 

1. Ujawnienie przypadku cyberprzemocy i ustalenie okoliczności zdarzenia:  

 

1) osoba mająca informację o zajściu informuje Dyrektora szkoły, wychowawcy i pedagoga szkolnego; 

2) Dyrektor, wychowawca i pedagog wspólnie analizują sytuację, ustalają okoliczności zdarzenia i ewentualnych świadków. 

 

2. Zabezpieczenie dowodów: 

 

1) wszelkie dowody cyberprzemocy muszą być zabezpieczone na nośnikach multimedialnych, należy zapisać dane sprawcy jeśli jest to możliwe; 

2) z zabezpieczonym materiałem należy zapoznać dyrektora, pedagoga szkolnego, rodziców oraz policję, jeśli doszło do złamania prawa. 

 

3.  Identyfikacja sprawcy i podjęcie względem niego działań: 

 

1) gdy sprawca jest znany i jest uczniem szkoły należy podjąć działania: 

a) wychowawca i pedagog szkolny przeprowadzają z uczniem - sprawcą rozmowę dotyczącą jego zachowania, ustalają : przyczyny, 

okoliczności i rozwiązanie sprawy, sprawca musi zostać zobowiązany do usunięcia szkodliwych materiałów, ustalają sposób naprawienia 
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szkody, uczeń zostaje zapoznany z konsekwencjami swojego działania (jeżeli w zdarzeniu brała udział większa grupa uczniów należy 

rozmawiać z każdym osobno, nie wolno konfrontować sprawcy z ofiarą); 

b) wychowawca informuje rodziców ucznia/uczniów o zdarzeniu i zachowaniu ich dziecka, zapoznaje ich z zabezpieczonym materiałem 

dowodowym, informuje o konsekwencjach działania, wspólnie z rodzicami ustala plan dalszego działania i zasady współpracy;  

c) objęcie sprawcy pomocą psychologiczno-pedagogiczną za zgoda rodziców;  

d) w sytuacji, gdy uczeń szkoły dokonał czynności będących przestępstwem Dyrektor szkoły informuję o zajściu policję; 

2) gdy sprawca nie jest znany – nie jest uczniem szkoły, a ofiara jest uczniem szkoły należy: 

wychowawca informuje rodziców ofiary o akcie cyberprzemocy, a rodzice mają prawo zgłosić sprawę na policję, która podejmuje działania 

według własnych procedur. 

 

§ 16.  W każdym z przypadków zaobserwowania powyższych sytuacji patologicznych, nauczyciel lub wychowawca ma obowiązek odnotować 

niewłaściwą postawę lub zachowanie w dzienniku lekcyjnym klasy danego ucznia. 

 

Dział V 

Ewaluacja programu wychowawczo-profilaktycznego 
 

§ 17.1. Podstawą ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego są: 

1) Analiza dokumentów szkolnych: 

a) prowadzona przez  wychowawcę klasy - dziennik, arkusze, - analiza dokumentacji wychowawcy klasowego; 

b) prowadzona przez pedagoga szkolnego - analiza dokumentacji związanej z pomocą psychologiczno-pedagogiczną; 

c) prowadzona przez dyrektora - analiza zapisów w dzienniku lekcyjnym - uwagi; 

d) prowadzona przez dyrektora - realizacja planu  dyżurów pełnionych podczas przerw przez nauczycieli; 

e) prowadzona przez dyrektora - analiza tematyki godzin do dyspozycji wychowawcy. 

2)  Analiza frekwencji rodziców  na spotkaniach, wywiadówkach, zaangażowanie w życie klasy i szkoły; 

3) Obserwacja przebiegu uroczystości szkolnych (arkusze obserwacji, scenariusze, zdjęcia); 

4)  Analiza wywiadów i ankiet skierowanych do rodziców, wychowawców, nauczycieli; 

5)  Nadzór pedagogiczny Dyrektora szkoły. 
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2. Wyniki ewaluacji programu przedstawione będą na konferencji RP podsumowującej rok szkolny. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły  Podstawowej w Antoniowie  

w dniu 15.09.2017 r. 

 
 


