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im. H. Sienkiewicza w Przasnyszu 

Podstawa prawna konstruowania Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. 

nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednocz onych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 

526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215 

ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 ze 

zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zm.). 

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

przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze 

zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. 

z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 

tryb pełny stacjonarny – zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiczną, 

w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19. 

 Statut szkoły z regulaminami. 
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Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 

sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie 04.2000-01.2021) 

 

 

 Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 2      

w Przasnyszu zostały opracowane przez członków Rady Pedagogicznej. 

  Założenia programowe zostały podjęte uchwałą 1/2021 Rady Rodziców przy Szkole 

Podstawowej nr 2 w Przasnyszu z dnia 27 września 2021r. i zatwierdzone przez Radę 

Pedagogiczną Uchwałą nr 5/ 2021 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 2           

w Przasnyszu z dnia 28.09.2021 roku w sprawie zmian wprowadzonych do Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły. 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny został opracowany w oparciu o: 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

 Badania sondażowe przeprowadzone wśród uczniów placówki. 

 Ocenę  sytuacji rodzinnej i środowiskowej uczniów. 

 Analizę  zgłaszanych przez uczniów, nauczycieli i rodziców  problemów – rozmowy 

indywidualne z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 Wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,. 

 Analizę dokumentacji szkolnej, w szczególności dzienników lekcyjnych. 
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WSTĘP 

Wychowanie i profilaktyka w Naszej Szkole ma równoznaczną i równoważną rolę 

z nauczaniem, tworzą spójną całość, dając dziecku jednolity system norm i wartości. 

Oczywiście nie może być tak, że nauczyciel zastąpi rodziców lub opiekunów, którzy winni 

być jego pierwszoplanowymi wychowawcami. Rolą wychowawców jest wspomaganie 

rodziny w obszarach, w których szkoła może kształtować określone nawyki. Musimy sobie 

zdać sprawę również z tego, że u dzieci z rodzin niewydolnych wychowawczo  nauczyciel 

niejednokrotnie będzie musiał zastąpić rodziców. Dlatego, chcąc ujednolicić działanie 

wychowawczo – profilaktyczne  Naszej Szkoły, założeniem wstępnym jest, aby każdy 

członek społeczności szkolnej przyjął zasady i wartości, będące podstawą obowiązującą 

w szkole. Najbardziej optymalnym będzie model, kiedy wychowawcy i rodzice będą 

preferowali te same lub podobne zasady i wartości. 

I Wartości preferowane we wszelkich działaniach wychowawczych i profilaktycznych 

Działania wychowawczo – profilaktyczne  w Naszej Szkole skierowane będą na: 

 Poznanie prawdy o świecie, o człowieku i o sobie; 

 Inspirowanie do twórczej refleksji dzieci nad realiami rzeczywistości; 

 Przygotowanie dzieci do młodości poprzez pomoc w rozwijaniu sprawności 

intelektualnej, moralnej, przez osiąganie umiejętności samodzielnych odkryć, wyborów     

i decyzji; 

 Dążenie do podejmowania decyzji wychowawczych w najlepiej pojętym interesie    

dziecka; 

 Dążenie do samodzielności i odpowiedzialności wychowanka; 

 Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania z ludźmi w ramach ról   

       społecznych, które człowiek  pełni; 

 Stosowanie pedagogiki personalistycznej, której istotą jest umiejętność rozpoznania 

przez dziecko zagrożeń i ograniczeń, które prowadzą do bolesnych konsekwencji; 

 Kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń występujących we 

współczesnym świecie; 

  Stwarzanie bezpiecznych warunków funkcjonowania uczniów w szkole; 

  Uświadomienie uczniów o zagrożeniach płynących ze świata zewnętrznego. 

  Nasza Szkoła, zachowując dotychczasowe tradycje, chce być dobra, 

przyjazna i życzliwa uczniom, chce im zapewnić wszechstronny rozwój, który 

wyraża się w następujących działaniach wychowawczo - profilaktycznych i 

edukacyjnych : 

 Promujemy chrześcijański system wartości z poszanowaniem odrębności  

wyznaniowej w duchu ekumenizmu i tolerancji; 

 Dajemy szansę każdemu uczniowi, by wykazał się tym, co lubi i robi najlepiej; 

 Podmiotowo traktujemy ucznia; 

 Dostosowujemy wymagania programowe do możliwości ucznia-indywidualizacja 

nauczania zgodnie z Rozporządzenia MEN z dnia 17 listopada 2010r. zmieniającego 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania 

uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  SP 2 w Przasnyszu 

  

6 

 

publicznych; 

 Zapewniamy  ciekawie prowadzone zajęcia lekcyjne i pozalekcyjne; 

 W pracy swojej kierujemy się sercem, pomagając uczniom w  rozwiązywaniu ich   

        problemów; 

  Stwarzamy bezpieczne warunki funkcjonowania dziecka w szkole; 

 Uświadamiamy o zagrożeniach płynących ze świata zewnętrznego; 

 Pomagamy każdemu uczniowi w kształtowaniu jego osobowości;   

 Zachęcamy i włączamy rodziców oraz całą społeczność szkolną do działań na rzecz    

       rozwoju życia kulturalnego w szkole i środowisku; 

 Inspirujemy uczniów do działań twórczych oraz własnego rozwoju; 

 Pomagamy duchowo i materialnie dzieciom i rodzinom najuboższym oraz   

        zaniedbanym; 

 Twierdzimy, że wychowanie, profilaktyka i kształcenie jest procesem ciągłym i trwa  

        całe życie; 

 Uważamy też, że jesteśmy wspólnotą wzajemnie się wychowującą. 

 

II Główne cele wychowawczo – profilaktyczne 

 Konkretyzując wszelkie działania wychowawczo – profilaktyczne  proponowane w 

Naszej Szkole, mamy na celu wyposażenie dzieci   w odpowiedni system norm, wartości  

i umiejętności, z których mogą skorzystać w wieku młodzieńczym i dojrzałym. Mając na 

myśli system, mówimy o następujących sferach: 

 Pomoc w uzyskaniu orientacji etnicznej i hierarchii wartości; 

 Pomoc dzieciom w szukaniu swojego miejsca ( edukacja społeczna): 

  - w rodzinie - poprzez pokazywanie pozytywnych wzorców rodziny i budowanie   

właściwych relacji między członkami   rodziny; 

- w grupie koleżeńskiej - inspirowanie i pokazywanie dzieciom, jak należy kształtować 

właściwe postawy wobec grupy;  

 Umiejętność radzenia sobie z presją grupy rówieśniczej i dokonywania wyborów 

moralnych: 

- w życiu społecznym - uczenie odpowiedzialności za najbliższe otoczenie, region, kraj; 

pokazanie właściwych wzorców, postaw obywatelskich i umiejętności korzystania           

z prawideł demokracji; 

 Poszanowanie dorobku kultury narodowej i regionalnej; 

 Poszanowanie norm społecznych;  

 Pomoc we właściwym kształtowaniu środowiska życia, czyli szeroko rozumiana 

„ekologia człowieka"; 

 Kształtowanie rozwoju fizycznego; 

 Poznanie i stosowanie zasad właściwego odżywiania się; 

 Poznanie zagadnień bezpieczeństwa i postępowania w razie wystąpienia zagrożeń; 

 Edukacja prorodzinna; 

 Rozwijanie wrażliwości artystycznej i literackiej. 
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III  Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest 

rozwijanie kompetencji uczniów, 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 

których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie           

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej         

i innowacyjnej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie 

zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy 

uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

 stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania 

systemu działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

 inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych 

wzajemnych relacji w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego 

skuteczność i efektywność udzielanego wsparcia, 

 stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy 

wymaganiami reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne 

uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu 

stworzenia warunków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, 

kontaktu z przyrodą a także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą,                  

z zachowaniem zasad sanitarnych, 

 czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu 

wsparcia psychicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i 

rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego, 

”rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami uczniów, 

proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów         

o bardzo złej kondycji psychicznej”, 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  SP 2 w Przasnyszu 

  

8 

 

 czuwa nad intensyfikowaniem współpracy nauczycieli i wychowawców               

z pedagogiem, psychologiem szkolnym oraz pracownikami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania      

na zaobserwowane problemy uczniów, 

 czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły – pedagog, 

psycholog i inni specjaliści powinni aktywnie włączać się do bezpośredniej pracy 

profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służyć 

doradztwem dla nauczycieli, wspierać ich w identyfikowaniu problemów 

uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć wspierających, integracyjnych, 

profilaktycznych, 

 inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, innych 

psychologów czy pedagogów, którym trudno jest wspierać uczniów z uwagi       

na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub 

przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania                       

i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję 

psychiczną uczniów po okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od 

bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 

 dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do 

zmniejszonej efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji 

psychicznej uczniów oraz niższej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport 

Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego”), 

 dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów 

psychicznie i uczących umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii 

oraz adaptacji do zmieniających się warunków nauki, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go 

w porozumieniu z Radą rodziców , 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli           

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością oraz 

depresją, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem, innymi specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych 

i profilaktycznych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 
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 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy depresji, agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w 

sytuacjachzagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją 

i innymi negatywnymi skutkami epidemii COVID-19, 

 przestrzegają reguł sanitarnych określonych w Wytycznych MEiN, MZ, GIS, 

obowiązujących w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków 

długotrwałej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian 

związanych z epidemią COVID-19, 

 zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego 

wspomagania, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach      

w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, 

zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

 rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym 

zagrożenia wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii 

COVID-19, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów,w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych  

oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w 

Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami – uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole 

wynikające z długotrwałego trwania w izolacji w stanie epidemii COVID-19,  

 współpracują z innymi nauczycielami pedagogiem raz psychologiem, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 
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 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, 

rozwijanie wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi         

na rzecz dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania własnych kompetencji 

wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, promuje metodę 

pozytywnego dyscyplinowania uczniów, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych 

nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia 

psychicznego uczniów, 

inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej 

uczniów, 

 uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań w zakresie zdrowia psychicznego 

uczniów, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym      

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w 

identyfikacji problemów uczniów, w tym wczesnych objawów depresji, a także   

w udzielaniu im wsparcia, 

 rozwija współpracę z nauczycielami, wychowawcami, a także pracownikami 

poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 

reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 
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 aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego 

wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich      

w identyfikowaniu problemów uczniów i prowadzeniu z uczniami zajęć 

wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców, innych psychologów czy pedagogów, 

którym trudno jest wspierać uczniów w związku z tym, że sami przeżywają stan 

silnego przygnębienia epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys 

psychiczny (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

 promuje budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność 

udzielanego wsparcia. 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców ‒ uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

IV  Zasady współpracy nauczycieli z rodzicami 

Podstawowymi celami współpracy szkoły i rodziców, jest stworzenie spójnego, 

harmonijnego systemu wychowawczo - profilaktycznego, zaspokajającego wszelkie 

potrzeby związane z kształtowaniem osobowości dzieci, a wynikających z praw             

i obowiązków rodziców. 

W celu wprowadzenia właściwych relacji osobowych, zakładamy, iż kontakty cechować 

będą się następującymi zasadami, obowiązujące zarówno rodziców jak i nauczycieli: 

 Poszanowanie godności obu stron; 

 Odrzucenie emocji i uprzedzeń; 

 Otwartość i szczerość. 

 

Wszelkie działania nakierowane będą na rozwiązanie problemu, a nie ocenianie ludzi. 

Staramy się komunikować na tyle wcześnie, zanim sprawa zamieni się w problem. 

Głównymi celami współpracy rodziców i nauczycieli jest: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, realizacja tego celu będzie 

polegała na: 

 stworzeniu jak najszerszej oferty spotkań dla rodziców, proponując rodzicom tematy 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  SP 2 w Przasnyszu 

  

12 

 

wychowawcze wynikające z wyzwań cywilizacyjnych ; 

 stworzeniu systemu pomocy psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów i rodziców 

w celu eliminowania nieprawidłowości. 

2. Zapewnienie współdecydowania rodziców o pracy szkoły, realizacja poprzez: 

 bieżące i systematyczne informowanie rodziców o pracy wychowawczej szkoły           

i konsultowanie  z nimi wszelkich działań; 

  aktywna współpraca wychowawców z  Klasowymi Radami Rodziców; 

  stwarzanie warunków do aktywnego działania na rzecz społeczności szkolnej Rady 

Rodziców;  

 stwarzanie warunków do aktywnego działania na rzecz szkoły i społeczności szkolnej 

Stowarzyszenia Oświatowego „GRONO” przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 

Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu. 

3. Włączenie rodziców do pracy na rzecz szkoły, poprzez umożliwienie 

współorganizowania przez rodziców zajęć wychowawczych i opiekuńczych. 

4.  Bieżące i systematyczne informowanie rodziców o zachowaniu dziecka oraz o jego 

postępach w nauce   i zdobytych umiejętnościach poprzez: 

 systematyczną prezentację na zewnątrz osiągnięć uczniów ( wystawy, pokazy, 

happeningi, przedstawienia itp.; 

 konsultacje w formie dyżurów nauczycielskich 1 raz w miesiącu zgodnie                   

z harmonogramem dyżurów ustalanych rok rocznie; 

 zebrania z rodzicami; 

 wywiadówki, podsumowujące pracę klasy w semestrze; 

 spotkania indywidualne. 

V Oczekiwane cechy absolwentów na poszczególnych etapach kształcenia. 

Na każdym etapie, ale według skali rosnących oczekiwań, zostały scharakteryzowane 

te same cechy absolwenta. 

a) Absolwent edukacji wczesnoszkolnej na miarę swojego wieku, jest:  

1.  Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że: 

 poznaje prawa i stara się podejmować obowiązki wynikające z roli ucznia w szkole      

i dziecka w rodzinie, 

  uczy się podejmowania odpowiedzialności za postępowanie własne i swój udział      

w pracach grupy, 

  stara się zrozumieć motywy zachowań rówieśników i hamować reagowanie tylko 

emocjami, 

 dba o swój wygląd, higienę osobistą, wie jak unikać zagrożeń, 

 chętnie włącza się w życie klasy i szkoły; 

2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: 

  przejawia własną aktywność w podejmowaniu różnych zadań na terenie szkoły        

i domu rodzinnego, 

  często pyta starszych, starając się zaspokoić własną ciekawość, 

  stara się planować swoje działania. 
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3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza, że: 

 poznaje normy zachowań obowiązujące w otoczeniu szkolnym i domowym,                         

a zwłaszcza znaczenie szczerości i prawdomówności, 

  rozumie, że nie wolno realizować własnych potrzeb kosztem cudzych praw               

i interesów, 

 szanuje własność swoją i cudzą. 

4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że: 

  zna podstawowe zasady kulturalnego zachowania obowiązujące w życiu 

codziennym i stosuje je, 

  uczy się szacunku dla symboli narodowych i religijnych i rozumie, że są one ważne 

dla bliskich mu grup  ludzi, 

 uczy się szacunku dla innych ludzi, również odmiennych pod różnymi względami 

(np. niepełnosprawnych) i stara się nie urazić ich swym zachowaniem , nie używa 

słów obraźliwych i wulgarnych. 

5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że: 

 umie rozpoznać sytuacje własnego, niewłaściwego zachowania i skorygować je, 

  nie przechodzi obojętnie wobec cudzych, niewłaściwych zachowań i stara się 

kulturalnie zwracać innym uwagę (np. w przypadku niszczenia mienia czy 

obiektów przyrody albo znęcania się nad zwierzętami) lub unikać takich kontaktów. 

b) Absolwent szkoły podstawowej klas IV - VIII, na miarę swego wieku, jest: 

1. Odpowiedzialny, obowiązkowy, solidny, co oznacza, że: 

  zna swoje prawa w szkole i w domu i potrafi się upomnieć o ich przestrzeganie, 

 rozumie sens  swoich szkolnych i domowych obowiązków i real izuje je, czuje 

się odpowiedzialny za postępowanie własne i efekty pracy swej grupy, 

 posiada własne zdanie o różnych sprawach i jest gotów prezentować je innym, 

respektując ich prawo do odmienności w tym względzie, 

 dba o własny wygląd i higienę osobistą, zna zasady zdrowego trybu życia i stara się 

ich przestrzegać, 

 uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie klasy i szkoły. 

2. Samodzielny, zaradny, otwarty, co oznacza, że: 

 zna różne źródła zaspokajania swych zainteresowań i korzysta z nich, 

 ma własne pomysły na rozwiązanie napotykanych problemów i wypróbowuje je           

w swych działaniach, 

 wykazuje znaczną konsekwencję w realizacji swych zamierzeń, 

 umie racjonalnie bronić swego zdania i nie ulega  wpływom innych.  

3. Uczciwy, prawy, prawdomówny, co oznacza że: 

 stara się zasłużyć na zaufanie innych wybierając drogę zachowań szczerych               

i uczciwych, 

  umie przyznać się do zachowania nieuczciwego i gotów jest ponieść jego 

konsekwencje. 

4. Kulturalny, taktowny, szanujący innych, co oznacza, że: 
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 dobrze zna nawet złożone normy zachowania obowiązujące w jego środowisku 

szkolnym i domowym oraz stara się do nich stosować, 

 nie eksponuje swej osoby i swego zdania w sposób rażący innych, 

 dba o kulturę języka, 

  potrafi właściwie zachować się w różnych sytuacjach pozaszkolnych i pozadomowych 

(np. kino, teatr, muzeum, wycieczka w terenie czy do innego miasta). 

5. Krytyczny wobec siebie i innych, co oznacza, że: 

 potrafi zachowanie własne i innych odnieść do systemu wartości obowiązujących  nie 

tylko w społeczności lokalnej, ale też w naszym kręgu cywilizacyjnym i dostrzec 

ewentualne rozbieżności, 

  pewnym dystansem podchodzi do zalewu informacji płynących ze świata 

zewnętrznego, a zwłaszcza ze środków masowego przekazu i poddaje je krytycznej 

analizie, 

 odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych. 

 

Praca z każdym z naszych uczniów jest nastawiona na ucznia, który  - odchodząc                  

z „Dwójki” – powinien być: 

 Ambitny, asertywny, aktywny; 

 Błyskotliwy, bezkompromisowy, bystry; 

 Szanujący dorobek kultury narodowej i regionalnej, sprawiedliwy i samodzielny; 

 Odpowiedzialny, opiekuńczy; 

 Logicznie myślący; 

 Wszechstronny, wyrozumiały; 

 Energiczny, elokwentny, empatyczny; 

 Nieugięty w dążeniu do celu; 

 Tolerancyjny, twórczy, towarzyski
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Program wychowawczo – profilaktyczny składa się z dwóch części : 

Część I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE   

Część II DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE  

I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE 

I Działania opiekuńczo-wychowawcze podczas lekcji, zajęć pozalekcyjnych, świetlicowych oraz biblioteki szkolnej; 

II Działania na rzecz wychowania w społeczeństwie; 

III Działania mające na celu poprawę zdrowia fizycznego uczniów; 

IV Działania na rzecz obrzędowości i samorządności szkolnej; 

V Działalność pedagogiczno - psychologiczna oraz profilaktyka uzależnień; 

VI Doskonalenie zawodowe nauczycieli do pracy w reformującej się szkole; 

 Podstawowe formy pracy oraz przekaz treści wychowawczych, winny być dostosowane do wieku dzieci i odpowiadać ich 

możliwościom percepcyjnym. Winny one być tak dobrane aby były ciekawe, a przede wszystkim „ wciągały ” dzieci w problem, czyli 

przewagę stanowić powinny nowoczesne metody nauczania. Dlatego preferować będziemy działania/ formy pracy: 

 metody aktywizujące 

 praca z tekstem 

 metoda projektu 

 dyskusje 

 wyjazdy integracyjne, wycieczki szkolne, spotkania klasowe 

Integralną częścią działań wychowawczych są załączniki: 

 Kalendarz roku szkolnego 

 Kalendarz dni wolnych 

 Kalendarz imprez i uroczystości szkolnych 

 Harmonogram konkursów szkolnych i międzyszkolnych 

 Propozycja tematów godzin wychowawczych w klasach IV-VIII 

 Zasady wykorzystania monitoringu wizyjnego w SP 2 w Przasnyszu 

 Harmonogram indywidualnych spotkań z Rodzicami 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu jest ewaluowany, a zmiany 

przyjmowane są uchwałą Rady Pedagogicznej  i opiniowane przez Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski. 
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I DZIAŁANIA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE PODCZAS LEKCJI , ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH I ŚWIETLICOWYCH 

 

L.P. ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Integracja 

środowiska 

klasowego, 

szkolnego                          

i lokalnego. 

 

 

 

 

 

1. Bliższe poznanie uczniów, 

wychowawców, rodziców poprzez 

wspólną pracę i zabaw. 

2. Uczenie się wzajemnych relacji 

interpersonalnych, sprecyzowanie 

wspólnych celów edukacyjnych - 

dzieci, rodziców, nauczycieli. 

 

 

 

 

1. Przyjęcie uczniów kl. I w poczet społeczności szkolnej -spotkania integracyjne uczniów klas I 

i ich rodziców. 

2. Spotkania integracyjne na poziomie klasy, ciągów klas, szkoły: 

a) organizowanie dyskotek klasowych, szkolnych i innych imprez kulturalnych np. :  Andrzejki, 

Mikołajki; 

b) wyjazdy klas na wycieczki. 

3. Współudział rodziców w wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, muzeum itp. 

4. Zebrania rodziców z nauczycielami i uczniami; 

5. Klasowe i szkolne obchody świąt np.: Wigilia, Wieczór Kolęd itp. 

6. Prowadzenie cyklicznego programu – Dzień Chleba”; 

2. Działania 

opiekuńcze. 

1. Uwrażliwianie na konieczność 

niesienia pomocy ludziom 

potrzebującym. 

 

1.Dofinansowanie obiadów, śniadań i podwieczorków uczniom z rodzin znajdujących się w 

trudnej sytuacji materialnej. 

2.Dopłata do wycieczek dzieciom, których rodziny znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. 

3.Akcja „Pomocna dłoń”. 

4.Adopcja Serca. Objęcie opieką materialną dziecka z Kamerunu RSU.  

5. Akcja „Wiosenna kanapka”. 

6.Pomoc psychologa, pedagoga. 

7. Dyżury w czasie przerw w szkole i na boisku szkolnym. 

8. Dostosowanie czasu pracy świetlicy szkolnej do potrzeb uczniów i ich rodziców. 

9. Zapewnienie opieki higienistki szkolnej. 

10.Wolontariat w szkole. 
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3. Podnoszenie 

prestiżu szkoły w 

oczach uczniów i 

społeczności 

lokalnej. 

 

 

1. Dbałość o wygląd i estetykę klas, 

szkoły i terenu wokół budynku. 

2. Dbanie o dobre imię szkoły i 

samopoczucie całej społeczności 

szkolnej. 

3. Uczenie elementarnych zasad 

kultury. 

4. Kształtowanie postaw kulturalnego 

kibica i zawodnika. 

5. Umiejętność zachowania się w 

różnych sytuacjach (w szkole, na ulicy, 

w gronie rodzinnym, w domu, w 

teatrze itp.). 

 

1. Praca rodziców i nauczycieli na rzecz klasy i szkoły. 

2. Udział młodzieży w imprezach, przeglądach, konkursach organizowanych przez różne 

instytucje i organizacje pozarządowe. 

3. Prezentacja dorobku różnych form pracy młodzieży w szkole i poza nią; w imprezach 

miejskich i powiatowych. 

4. Udział uczniów w konkursach przedmiotowych, w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. 

5. Kultywowanie tradycji ceremoniału szkolnego. 

6. Współpraca z przasnyskimi szkołami, urzędami i organizacjami pozarządowymi przy 

realizacji programów edukacyjnych i projektów. (Potencjały – Nowe Formy Kapitału 

Społecznego w Gminie Miejskiej Przasnysz). 

 

4. Aktywizowanie 

uczniów podczas 

lekcji, łączenie teorii 

z praktyką. 

1. Rozbudzanie w uczniach potrzeby 

kontaktu z kulturą i sztuką. 

2. Uczenie umiejętności korzystania z 

różnych źródeł informacyjnych: zbiory 

biblioteczne, czytelnicze, 

informatyczne. 

3. Poznanie i poszanowanie pracy w 

różnych zawodach. 

4. Kształtowanie w uczniach 

umiejętności słuchania i mówienia. 

5. Kształtowanie w uczniach 

zamiłowań czytelniczych. 

6. Rozbudzanie ciekawości 

poznawczych w zakresie literatury lub 

twórczości wybranych autorów. 

 

 

1.Organizowanie lekcji w muzeum, w plenerze. 

2.Organizowanie spotkań z ludźmi różnych zawodów; 

3.Organizowanie lekcji przy wykorzystaniu metod aktywizujących. Praca metodą projektu, min. 

1 raz w roku szkolnym. 

4. Udział w konkursach  ujętych w harmonogramie konkursów. 

5. Uczestnictwo dzieci w spektaklach teatralnych; 

6. Organizowanie konkursów czytelniczych, wystawek tematycznych oraz inscenizacji z 

wybranych dzieł literackich. 

7. Współpraca z bibliotekami miejskimi. 

8. Lekcje w pracowni informatycznej z wykorzystaniem  środków multimedialnych. 

9. Wykorzystanie tablicy interaktywnej, programów edukacyjnych, filmów, gier i stron 

internetowych. 

10. Multibook w klasach I-III i klasach IV-VIII; 

11. Organizowanie „Białych szkół”  i  „Zielonych szkół”. 
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5. Rozwiązywanie 

konfliktów i spraw 

spornych   w klasie, 

w szkole. 

1. Podnoszenie umiejętności 

nawiązywania i utrzymywania 

poprawnych kontaktów z innymi 

dziećmi, dorosłymi, i osobami 

niepełnosprawnymi. 

2. Uczenie poprawnych zachowań , 

przestrzeganie norm obowiązujących w 

społeczeństwie. 

3. Współodpowiedzialność rodziców 

za właściwe postawy uczniów. 

1. Spotkania z pedagogiem i psychologiem uczniów i rodziców/ opiekunów. 

2. Organizowanie spotkań semestralnych i międzysemestralnych z rodzicami. 

3. Przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli Zasad Przedmiotowego Oceniania i 

Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

4. Sporządzenie kontraktów z uczniami i rodzicami. 

5. Realizacja założeń szkolnego programu profilaktyki. 

 

6. Oddziaływania 

wychowawcze w 

stosunku do 

uczniów 

wykazujących 

trudności w 

zachowaniu.  

1.Wyrabianie u uczniów umiejętności 

krytycznego oceniania swoich czynów 

i zachowań. 

2. Rozwijanie poczucia obowiązku, 

poszanowania godności i praw innych 

ludzi. 

3. Uczenie szacunku dla siebie i 

innych. 

4. Podnoszenie u dzieci wiary w siebie 

i poczucia pewności. 

 

 

1. Współpraca z sądem, policją, pedagogiem, psychologiem, PPP, PCPR. 

2. Rozmowy profilaktyczne z rodzicami indywidualne i na zebraniach. 

3. Włączanie uczniów przejawiających trudności w zachowaniu do aktywnego uczestnictwa w 

życiu szkoły. 

4.  Angażowanie uczniów do pracy w kołach zainteresowań np. zajęcia sportowe (zajęcia 

finansowane ze środków MKRPA w Przasnyszu). 

5. Poruszanie tematyki zachowania własnego i kolegów na godzinach wychowawczych. 

7. Podnoszenie wiedzy 

rodziców na temat 

zagrożeń 

społecznych. 

1. Informowanie  rodziców o 

istniejących zagrożeniach młodzieży : 

przemoc, narkotyki, toksykomania, 

grupy nieformalne itp. 

2. Podkreślenie znaczenia norm w 

wychowaniu dzieci. 

1. Pogadanki i prelekcje dla rodziców na temat zagrożeń. 

2. Pogadanki i prelekcje dla uczniów na temat zagrożeń. 

3. Spotkania z pedagogiem, kuratorami sądowymi, przedstawicielami policji, itp. 

4. Organizowanie doraźnych spotkań z rodzicami i dzieckiem oraz odpowiednim specjalistą. 

5. Omówienie praw dziecka i praw ucznia. 

6. Spotkania z rodzicami. 
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8. Organizowanie 

pracy opiekuńczo-

wychowawczej w 

szkole. 

1. Zapewnienie uczniom 

zorganizowanej opieki wychowawczej 

i racjonalnego dożywiania; 

2. Otoczenie szczególną opieką dzieci 

z rodzin wielodzietnych i 

niewydolnych wychowawczo. 

3. Podejmowanie działań na rzecz 

zdrowia. 

4. Rozwijanie podstawowych cech 

motoryki prowadzących do wyrobienia 

wszechstronnej wydolności fizycznej. 

5. Uwrażliwienie dzieci na 

przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w 

czasie zajęć. 

6. Zapewnienie dzieciom 

potrzebującym opieki w świetlicy i 

racjonalnego dożywiania. 

7.Wdrażanie do przestrzegania 

niezbędnych elementów dyscypliny i 

umów. 

8. Prawidłowa organizacja zajęć w 

ciągu dnia i tygodnia. 

9. Organizacja zajęć na świeżym 

powietrzu. 

10. Prowadzenie różnorodnych gier i 

zabaw ruchowych. 

11. Upowszechnienie znajomości zasad 

ruchu drogowego. 

1. Dostosowanie godzin pracy świetlicy do potrzeb rodziców/ uczniów. 

2. Zapewnienie możliwości korzystania ze stołówki szkolnej. 

3. Przyjęcie do grona „Świetlików” w świetlicy szkolnej. 

4. Organizowanie turniejów gier stolikowych np. szachowy; konkursów np. ekologiczny. 

5.Wdrażanie do przestrzegania zasad każdej gry -  „Uczymy się trudnej sztuki przegrywania      

w praktyce”. 

6. Dbanie o własne zdrowie : pogadanki, konkurs plastyczny, zgaduj-zgadula, najciekawszy 

plakat. 

7. Organizowanie zajęć tak, by dzieci miały swobodny wybór formy zajęć i tak, aby mogły 

odpocząć, gdy są zmęczone ( np. spacer po lekcjach) lub zaktywizować je do pracy, gdy są 

wypoczęte (np. konkurs, zajęcia żywego słowa, zajęcia muzyczne, ruchowe, plastyczne i 

techniczne. 

8. Organizowanie dyżurów i prac porządkowych w świetlicy i stołówce szkolnej. 

9. Udział dzieci w gromadzeniu materiałów do zajęć i zabaw w świetlicy. 

10. Poznanie lub przypomnienie zasad ruchu drogowego. 

11. Prowadzenie akcji „Szklanka mleka”. 

12. Realizacja ogólnopolskiego programu „Owoce i warzywa”; 

13. Organizowanie zastępstw. 

14. Organizowanie zajęć ruchowych na „Placu zabaw”.  
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9. Tworzenie 

warunków do 

rozwoju 

indywidualnych 

zainteresowań. 

Wyrabianie nawyku 

kulturalnego 

spędzania wolnego 

czasu. 

1. Rozwijanie indywidualnych 

zainteresowań wychowanków. 

 

1.Organizowanie konkursów przedmiotowych, okolicznościowych, tematycznych; 

2. Wycieczki bliższe i dalsze. 

3. Koła przedmiotowe. 

4. Koła zainteresowań; 

5. Klasy sportowe. 

6. Wykorzystywanie programów i filmów edukacyjnych. 

7. Organizowanie konkursów czytelniczych. 

8. Przygotowanie inscenizacji utworów literackich; 

9. Przygotowanie atrakcyjnego programu na uroczystości świetlicowe i szkolne. 

10.Organizowanie konkursów plastycznych, wystawek i wernisaży prac. 

 

10. Wspomaganie 

procesu 

dydaktycznego 

szkoły. Wdrażanie 

do samodzielnej 

pracy umysłowej. 

Utrwalanie 

wiadomości 

szkolnych. 

1. Zapewnienie uczniom warunków do 

odrabiania lekcji. 

2. Organizowanie różnorodnych zajęć, 

gier i zabaw podczas których 

wiadomości szkolne będą utrwalane i 

wiązane z życiem. 

3. Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej przy odrabianiu lekcji 

4. Aktywizowanie nauczycieli do 

prowadzenia gier i zabaw 

dydaktycznych mobilizujących 

uczniów do pogłębiania wiedzy. 

1. Pomoc uczniom w odrabianiu lekcji: 

a) pomoc koleżeńska; 

b) wolontariat; 

2. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do możliwości uczniów. 

3. Prowadzenie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.  

4. Realizacja zajęć rewalidacyjnych dla uczniów zakwalifikowanych do kształcenia specjalnego. 

5. Organizowanie pracy zespołów pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. 

 

 

 

 

 



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

 

                                                                                 Program Wychowawczy SP 2 w Przasnyszu  

Strona 21 z 70 

 

 

 

II DZIAŁANIA NA RZECZ WYCHOWANIA W SPOŁECZEŃSTWIE 

 

L.P. ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA 

1. Wychowanie do 

życia w rodzinie. 

 

1. Rola rodziny w życiu człowieka; 

2. Wzmacnianie prawidłowych relacji 

dziecka z rodziną. 

3.Wspieranie prawidłowego rozwoju 

emocjonalnego i społecznego w tym 

koleżeństwa oraz przyjaźni. 

4. Przygotowanie ucznia do dorosłego 

życia. 

5. Wpajanie uczniom odpowiedzialności 

za pełnione role życiowe. 

6. Uświadamianie uczniom złożonych 

problemów związanych z życiem w 

rodzinie. 

7. Pomoc w zapobieganiu i 

rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych. 

8. Zapoznawanie z psychologicznymi, 

społecznymi i etycznymi problemami 

życia rodzinnego. 

1.Udział uczniów i rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i imprezach 

wynikających z kalendarza np. jasełka, wspólna wigilia, dzielenie się jajkiem, Dzień Babci, 

Dzień Chleba...itp. 

2. Prelekcje dla uczniów i rodziców prowadzone przez  specjalistów w tym psychologa, 

pedagoga. 

3. Spotkania z rodzicami. 

4. Realizacja treści na lekcjach m.in.: j. polski, historia, przyroda, godzina z wychowawcą. 

5. Imprezy szkolne z udziałem  rodziców. 

6.Udział uczniów w zajęciach Wychowania do Życia w Rodzinie ( za zgodą rodziców). 

7. Dzień Rodziny klasy I-III; 

8. Realizacja powyższych zagadnień w ramach katechezy w klasach I-VIII. 
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2. Edukacja 

regionalna, 

dziedzictwo 

kulturowe               

w regionie. 

1. Poznawanie najbliższego środowiska i 

specyfiki swojego regionu. 

2. Rozwijanie wartości rodzinnych 

związanych z wartościami kulturowymi 

wspólnoty lokalnej. 

3. Rozwój postaw patriotycznych 

związanych z tożsamością kultury 

regionalnej. 

4. Budzenie zainteresowań aktualnymi 

problemami najbliższego otoczenia. 

5. Lokalne i regionalne tradycje, święta i 

obyczaje. 

1. Organizowanie wycieczek regionalnych. 

2. Organizowanie spotkań z ludźmi zasłużonymi dla miasta i środowiska. 

3. Udział w Dniach Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej. 

4. Udział w uroczystościach lokalnych. 

5. Poznanie historii i tradycji oraz ciekawych osobowości Przasnysza i okolic. (j. polski, 

godzina z wychowawcą, historia w ramach ścieżek edukacyjnych). 

6. Udział w lekcjach muzealnych. 

7. Kultywowanie tradycji (godziny z wychowawcą). 

8. Praca z patronem miasta Św. St. Kostką. Pielgrzymka dzieci i młodzieży do Rostkowa; 
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3. Wychowanie 

patriotyczne i 

obywatelskie 

1. Kształtowanie szacunku dla własnego 

państwa, symboli narodowych, 

religijnych oraz pamiątek historycznych. 

2. Kształtowanie więzi z krajem 

ojczystym i świadomości obywatelskiej. 

3. Dostarczanie wiedzy na temat 

najważniejszych wydarzeń i 

najwybitniejszych postaci z dziejów 

regionu, Polski i świata. 

4. Rozwijanie szacunku dla dobra 

wspólnego i postaw prospołecznych. 

5. Budzenie dumy ze swojego kraju; 

6. Troska o właściwy rozwój naszej 

Ojczyzny; 

7. Tworzenie obrazu własnego 

społeczeństwa; 

8. Umiejętność ukazywania sukcesów i 

niepowodzeń kraju. 

1. Kultywowanie tradycji patriotycznych w związku ze świętami państwowymi wynikającymi 

z kalendarza np. Święto Niepodległości, Rocznica Konstytucji 3 Maja, Dzień Żołnierzy 

Wyklętych, itp. 

2. Złożenie wniosku o uzyskanie dofinansowania w ramach programu „Poznaj Polskę”.  

3. Tematy realizowane zgodnie z Podstawą Programową w ramach ścieżek edukacyjnych na 

lekcjach j. polskiego, historii, godziny z wychowawcą. 

4. Udział uczniów w uroczystościach dotyczących  Przasnysza i Ziemi Przasnyskiej. 

5. Na lekcjach historii, jęz. polskiego i pozostałych przedmiotach budzenie  dumy i szacunku 

do symboli narodowych; 

6. Porządkowanie Miejsc Pamięci Narodowej. 

7. Udział pocztu sztandarowego w uroczystościach państwowych. 

8. Wywieszanie flag na budynku szkoły  z okazji świąt państwowych. 
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4. Wychowanie dla 

zrównoważonego 

rozwoju. 

1. Kształtowanie kultury ekologicznej. 

2. Poznawanie i rozumienie skutków 

działalności człowieka w przyrodzie. 

3. Wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności człowieka za zły stan 

środowiska naturalnego. 

4. Zrozumienie pilnej potrzeby zmiany 

stosunku człowieka do Ziemi. 

5. Kształtowanie umiejętności i 

zamiłowania do obserwacji przyrody. 

6. Ukształtowanie postawy szacunku do 

wszystkich istot, także dla własnego 

życia i zdrowia. 

 

 

1. Zbiórka surowców wtórnych;  

2. Propagowanie segregacji odpadów na terenie szkoły oraz domu. 

3. Realizacja powyższej tematyki w ramach między przedmiotowej ścieżki 

ekologicznej. 

4. Troska o czystość wód. 

5. Organizowanie wyjazdów na Zielone Szkoły. 

6. Udział w ogólnopolskich akcjach: Sprzątanie Świata , Światowy Dzień Ziemi. 

7. Udział klas I-VIII w europejskiej akcji „Dzień Pustej Klasy”. 

8. Organizowanie prelekcji, wystaw, seminariów, happeningów itp. 

9. Udział w konkursach, turniejach i imprezach  o tematyce ekologicznej. 

 

 

5. Wychowanie 

komunikacyjne 

1. Wyposażenie uczniów w wiadomości 

niezbędne do zrozumienia zasad 

świadomego, bezpiecznego uczestnictwa 

w ruchu drogowym oraz zrozumienie 

istniejących zagrożeń i przyczyn. 

2. Wyrabianie koniecznych umiejętności 

i nawyków potrzebnych do 

samodzielnego i odpowiedzialnego 

korzystania z dróg. 

3. Kształtowanie postawy szacunku dla 

innych uczestników ruchu drogowego. 

oraz osób działających na rzecz porządku 

publicznego. 

4. Poszanowanie środowiska naturalnego 

oraz urządzeń i miejsc użyteczności 

publicznej. 

1.Przygotowanie uczniów do uzyskania karty rowerowej i motorowerowej. 

2. Spotkania z przedstawicielami Policji /Wydział Ruchu Drogowego/-klasy I; 

3.Realizowanie Podstawy Programowej - wychowanie komunikacyjne na wszystkich 

lekcjach. 

4. Udział uczniów w konkursach, turniejach poświęconych ww. tematyce, o zasięgu 

szkolnym, miejskim i ogólnopolskim. 

5.Udział uczniów w Powiatowym Konkursie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; 
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5. Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

postępowania przy udzielaniu pierwszej 

pomocy w najczęściej spotykanych 

urazach powstających w czasie zabaw. 

6. Przygotowanie uczniów do otrzymania 

karty rowerowej. 

7. Poszerzenie wiedzy i umiejętności 

dotyczących bezpieczeństwa w ruchu 

drogowym, wykraczających poza 

wiadomości i umiejętności niezbędne  

do otrzymania karty rowerowej. 

 

 

 

 

 

 III DZIAŁANIA MAJĄCE NA CELU POPRAWĘ ZDROWIA FIZYCZNEGO I PSYCHICZNEGO UCZNIÓW I 

PRACOWNIKÓW 

L.P. ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA 

1 Stwarzanie 

warunków do 

kształtowania 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu i 

bezpieczeństwu. 

1. Higiena ciała, odzieży, obuwia, 

miejsca pracy i wypoczynku. 

2. Bezpieczeństwo na drodze podczas 

gier i zabaw ruchowych. 

3. Zabawy ruchowe i rekreacja, 

organizacja odrabiania lekcji i czasu 

wolnego; prawidłowa postawa ciała. 

4. Środowisko a zdrowie człowieka. 

5. Warunki życia w różnych 

środowiskach. 

1.Dopasowanie ławek i krzeseł do wzrostu uczniów. 

2.Udział uczniów z wadami postawy w zajęciach gimnastyki korekcyjnej. 

3.Organizowanie spotkań oraz pogadanek na lekcjach z lekarzem , pielęgniarką i pedagogiem. 

4.Organizacja gier i zabaw promujących zdrowie i bezpieczeństwo np. : turnieje sportowe, 

spartakiady, zawody sportowe. 

5. Badania przesiewowe. 

6. Bilans sześciolatka. 

7. Prowadzenie u uczniów klas sportowych badań w Poradni Medycyny Sportowej. 

8.Przeprowadzenie w szkole próbnej ewakuacji. 

9. Organizowanie dyżurów nauczycieli. 
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6. Bezpiecznie w szkole. 

 

10 Zapoznanie uczniów z regulaminem pracowni, hali sportowej, sal gimnastycznych, placu 

zabaw i boiska szkolnego. 

11.Udział w akcji „Szklanka mleka dla każdego ucznia”, „Owoce i warzywa w szkole” i 

„Śniadanie daje moc”. 

12. Bezpieczny Internet; 

2. Rozbudzanie 

zainteresowania 

ucznia własnym 

zdrowiem i 

rozwojem, 

ułatwianie 

nabywania 

podstawowych 

umiejętności dbania 

o swoje zdrowie. 

1. Rozpoznawanie własnych słabych i 

mocnych stron, zalet i wad. 

2. Kształtowanie właściwego stosunku 

do pozytywnych i negatywnych 

emocji, radzenie sobie w sytuacjach 

trudnych i umiejętność szukania 

pomocy; zachowania sprzyjające i 

zagrażające zdrowiu. 

3.Uświadomiebie  podstawowe zasad i 

reguł obowiązujących w relacjach 

międzyludzkich. 

4. Uwrażliwienie na problemy i 

potrzeby kolegów niepełnosprawnych, 

osób chorych i starszych. 

5. Kształtowanie nawyków i 

przyzwyczajeń zdrowotnych, 

6. Wdrażanie uczniów do aktywnego 

działania na rzecz zdrowia swojego i 

innych. 

1.Organizowanie spotkań z pracownikami służby zdrowia. 

2.Organizowanie wycieczek do instytucji służących profilaktyce, leczeniu i ochronie zdrowia. 

3.Kontynuowanie programów zdrowotnych i przystępowanie do nowo ogłoszonych; 

3. Realizacja zagadnień na godzinach wychowawczych, przyrodzie i wychowaniu do życia       

w rodzinie. 

4.Wyjazdy na „Białe szkoły” i „Zielone szkoły”. 

5. Realizowanie programu klas sportowych. 

7.Organizowanie różnorodnych imprez sportowo-rekreacyjnych na sali i boisku szkolnym np. 

Dzień Sportu Szkolnego, Dzień Dziecka. 

 

3. Poznanie zagrożeń 

cywilizacyjnych 

oraz nabycie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się w 

przypadku kontaktu 

1. Ochrona przed zagrożeniami 

cywilizacyjnymi i naturalnym. 

2. Przyczyny i skutki używania 

środków psychoaktywnych, 

nadużywania leków i innych nałogów. 

3. Kształtowanie  umiejętności 

reagowania na zagrożenia. 

 1.Organizowanie wycieczek do Jednostki Wojskowej, Straży Pożarnej, Pogotowia 

Ratunkowego  itp. 

2.Projekcje filmów o katastrofach i kataklizmach cywilizacyjnych. 

3.Zapoznawanie dzieci z sygnałami alarmowymi 

4.Wykonywanie tematycznych gazetek ściennych. 

5.Udział uczniów w próbnej ewakuacji. 

6. Udział pracowników szkoły, nauczycieli w szkoleniach BHP. 
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z przedmiotem 

niebezpiecznym. 

(toksycznym, 

łatwopalnym) 

 

4. Bezpieczne korzystanie z urządzeń 

technicznych powszechnego użytku. 

 

 

 

IV DZIAŁANIA NA RZECZ OBRZĘDOWOŚCI I SAMORZĄDNOŚCI SZKOLNEJ 

L.P ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA 

1. Praca z patronem. 

 

1. Dokumentowanie historii szkoły. 

2. Zapoznawanie i przybliżanie 

uczniom oraz rodzicom sylwetki 

patrona – Henryka Sienkiewicz.; 

3. Zachęcanie uczniów do pogłębienia 

wiedzy o patronie. 

4. Nadawanie uroczystej rangi 

obchodom Święta Szkoły. 

 

1.Prowadzenie kroniki szkoły - dokumentowanie Zlotów Szkół Sienkiewiczowskich. 

2.Organizowanie konkursów, turniejów wiedzy, wystawek plastycznych związanych z patronem 

Henrykiem Sienkiewiczem. 

3.Udział w Zlotach Szkół Sienkiewiczowskich. 

4. Prowadzenie cyklicznych Szkolnych Konkursów Ortograficznych im. H. Sienkiewicza          

w klasach II-III i klasach IV-VIII.                                                                                                                                   

5. Współpraca ze Szkołami Sienkiewiczowskimi. 

6. Dzień Patrona. 

2. Przyjęcie nowych 

uczniów do szkoły. 

1. Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym i 

edukacyjnym szkoły. 

2. Zachęcanie rodziców do 

współtworzenia wizerunku szkoły i 

współodpowiedzialności za jej 

funkcjonowanie. 

1. Przeprowadzenie procesu rekrutacji uczniów do klas I i oddziałów przedszkolnych. 

2. Ślubowanie klas I. 

3. Spotkanie integracyjne dla rodziców i uczniów klas I; 

4. Organizowanie spotkań z rodzicami, zabawy przy muzyce. 

5.Wręczenie uczniom klas I pamiątkowego zdjęcia z uroczystego rozpoczęcia roku szkolnego. 

3. Krzewienie tradycji 

literackich w szkole 

- zainteresowanie 

ucznia książką. 

1. Uwrażliwienie dzieci i rodziców na 

piękno literatury dziecięcej i 

młodzieżowej. 

2. Propagowanie czytelnictwa wśród 

1. Organizowanie konkursów recytatorskich i pokazów małych form teatralnych. 

2. Organizowanie konkursów czytelniczych i plastycznych, wystaw o poetach i pisarzach. 

3. Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania. 

4. Lekcje biblioteczne; 
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dzieci, młodzieży i dorosłych. 5.Organizowanie kiermaszów książek dla uczniów. 

6. Organizowanie szkolnej  akcji: „Cała Polska czyta dzieciom”, „Starszy czyta młodszemu”. 

7. Uroczyste pasowanie na czytelnika uczniów klas I. 

8. Informacja biblioteki szkolnej na temat stanu czytelnictwa/2 razy w roku/. 

4. Rozwijanie 

działalności 

Samorządu 

Szkolnego. 

1. Rozwijanie samorządności uczniów. 

2. Wyrabianie poczucia 

odpowiedzialności za prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły 

3. Rozwijanie inicjatywy uczniowskiej. 

4. Poznanie i upowszechnianie praw i 

obowiązków ucznia. 

1.Przeprowadzenie kampanii wyborczej i wyborów do Samorządu Uczniowskiego; 

2.Aktualizacja gazetek ściennych. 

3.Współudział RSU w organizowaniu różnych imprez w szkolnych. 

4.Adopcja serca. 

5.Organizacja imprez z inicjatywy uczniów. 

 

5. Organizacja  imprez       

i uroczystości 

szkolnych. 

 

1.Organizowanie imprez klasowych, 

szkolnych, otwartych, sportowych. 

 

1. Organizowanie imprez klasowych i szkolnych przez rodziców i uczniów. 

2. Wyznaczenie nauczycieli odpowiedzialnych za organizację uroczystości i imprez szkolnych. 

3. Planowanie i zapis w harmonogramie rocznym uroczystości szkolnych i konkursów; 

4. Organizacja turniejów i gier sportowych. 

 

 

 

 

 

V DZIAŁANIA PEDAGOGICZNO - PSYCHOLOGICZNE ORAZ PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

 

L.P. ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA 

1. Wyrównywanie 

wiedzy uczniów i 

zaburzeń 

rozwojowych. 

1. Integrowanie działań, aby uczeń stał 

się podmiotem procesu dydaktyczno-

wychowawczego. 

2. Pomoc uczniom mających trudności 

w  nauce. 

1.Dokonywanie analizy wyników nauczania na poziomie klasy, szkoły. 

2.Organizowanie zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej i rewalidacyjnych.  

3.Udzielanie porad indywidualnych dla zainteresowanych rodziców. 

4. Organizacja spotkań ze specjalistami. 

5. Prowadzenie przesiewowych badań logopedycznych dzieci oddziału przedszkolnego               
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3. Rozwijanie umiejętności uczenia się. 

4. Budzenie zainteresowań rodziców 

specyficznymi trudnościami uczniów. 

   Wspieranie  rodziców  w 

rozwiazywaniu problemów 

dydaktycznych i wychowawczych. 

i uczniów klas I. 

5.Udzielanie porad uczniom i rodzicom w zakresie technik uczenia się. 

6. Organizowanie pomocy koleżeńskiej. 

7.Wykorzystanie wolontariuszy z MOPS w Przasnyszu do pracy z uczniami mającymi trudności 

w nauce. 

- Przeprowadzenie sprawdzianów diagnostycznych w klasach I; 

-Spotkania rodziców kl. I-IV z psychologiem na temat specyficznych trudności  

  w uczeniu się; 

8. Spotkania indywidualne z rodzicami uczniów kl. IV-VIII /konsultacje comiesięczne/. 

2. Eliminowanie 

napięć psychicznych 

spowodowanych 

niepowodzeniami 

szkolnymi oraz 

trudności w 

kontaktach z 

rówieśnikami. 

1. Rozwijanie szacunku dla ucznia i 

jego potrzeb. 

2. Rozwijanie świadomości u uczniów, 

aby poszukiwali pomocy w sytuacjach 

trudnych. 

3. Uczenie umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach niepowodzeń szkolnych. 

4. Ćwiczenie prawidłowej reakcji w 

sytuacjach konfliktów rówieśniczych. 

5. Kształtowanie umiejętności trafnej 

samooceny. 

1. Tworzenie atmosfery życzliwości dla każdego ucznia; 

2. Posługiwanie się oceną, jako miarą wiedzy ucznia, zgodnie z  Zasadami Wewnątrzszkolnego  

i Przedmiotowego Oceniania. 

3. Zwiększanie ilości nagród, zmniejszanie kar, pozytywne wzmacnianie uczniów, stosowanie 

oceniania holistycznego. 

4. Dostosowanie wymagań edukacyjnych  uczniom na podstawie opinii Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

5. Dostarczanie uczniom wiedzy o sposobach radzenia sobie z negatywnymi emocjami. 

 

3. Zapobieganie 

samowolnemu 

opuszczaniu zajęć 

lekcyjnych. 

1. Kształtowanie właściwego stosunku 

do obowiązku szkolnego. 

2. Rozwijanie poczucia 

obowiązkowości i punktualności. 

1.Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego. 

2.Prowadzenie rozmów profilaktyczno – ostrzegawczych z uczniami wagarującymi. 

3.Stosowanie środków zaradczych np. upomnienia do rodziców, wnioski o wszczęcie egzekucji 

administracyjnej, kierowanie spraw do sądu. 

4.Informowanie nauczycieli o sytuacji rodzinnej ucznia. 

5.Informowanie rodziców o zachowaniu i wynikach ucznia w nauce. 

4. Propagowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

1. Problem AIDS i narkomanii wśród 

młodzieży. 

2. Przyczyny i skutki palenia 

papierosów i picia alkoholu. 

3. Subkultury młodzieżowe. 

1.Zorganizowanie spotkań ze specjalistami. 

2.Prowadzenie zajęć o uzależnieniach przez firmy zewnętrzne.  

3.Udział uczniów w spektaklach dotyczących uzależnień oraz filmach o tematyce młodzieżowej. 

4.Organizowanie konkursów tematycznych. 

5.Działania profilaktyczne zgodne z Programem Profilaktyki Szkoły. 
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4. Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie  z presją środowiska 

rówieśniczego, uczenie podstaw 

asertywności; 

5.Kształtowanie postaw 

alternatywnych wobec zagrożeń 

współczesnej cywilizacji. 

6. Rozwijanie umiejętności 

konstruktywnego spędzania wolnego 

czasu. 

7. Budzenie w uczniach świadomości 

niesienia pomocy potrzebującym 

8. Zapoznanie uczniów z przyczynami 

i skutkami uzależnień. 

 

6. Przeprowadzenie pogadanek podczas godzin wychowawczych na temat uzależnień..  

 

 

VI DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI 

 

L.P. ZADANIA TREŚCI DZIAŁANIA 

1. Podnoszenie i 

doskonalenie 

kwalifikacji 

zawodowych 

nauczycieli. 

1. Rozwijanie umiejętności planowania 

własnego rozwoju i podnoszenia. 

kwalifikacji zawodowych; 

2. Kierowanie własnym rozwojem. 

3. Podejmowanie wysiłku 

samowychowawczego; 

4. Doskonalenie swoich umiejętności 

pedagogicznych, wychowawczych i 

kierowniczych; 

1.Podejmowanie przez nauczycieli studiów podyplomowych. 

2.Udział nauczycieli w kursach i szkoleniach. 

3.Poszerzanie warsztatu pracy wychowawczej nauczycieli poprzez: 

a)wewnątrzszkolne doskonalenie w ramach Zespołów Samokształceniowych, 

b)udział nauczycieli w konferencjach metodycznych. 

4.Ubieganie się nauczycieli o stopnie  awansu zawodowego; 

 5.Posiedzenia podsumowujące pracę semestralną i roczną szkoły; 

6.Omawianie i podsumowanie przeprowadzanych konkursów przedmiotowych. 

7.Ustalenie wniosków do przyszłej pracy. 
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5. Wymiana doświadczenia oraz wiedzy 

praktycznej z profesjonalistami w danej 

dziedzinie; 

6.Zwiększenie efektywności pracy 

wychowawczej i dydaktycznej szkoły 

oraz integracja grona pedagogicznego. 

 

8.Sprawdziany w ramach nadzoru pedagogicznego; 

 

2. Realizacja 

projektów. 

1.Rozwijanie zainteresowań uczniów. 

2.Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

3.Organizowanie uczniom czasu wolnego 

w ramach zajęć pozalekcyjnych. 

1.Pozyskiwanie środków finansowych na zajęcia pozalekcyjne z PO KL, funduszy MEN         

i innych organizacji ogłaszających konkursy grantowe, 

2.Współpraca z Fundacją Przasnyską, Stowarzyszeniem Oświatowym GRONO  i innymi 

organizacjami pozarządowymi, rządowymi i samorządowymi przy planowaniu i pozyskiwaniu 

środków na dodatkowe zajęcia pozalekcyjne. 
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VII Załączniki do części I DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE  
 

ZAŁ. NR  1 RAMOWY KALENDARZ NA ROK SZKOLNY 2021/2022 

ZAŁ. NR  2 KALENDARZ DNI WOLNYCH 

ZAŁ. NR  3 KALENDARZ IMPREZ I UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH 

ZAŁ. NR  4  HARMONOGRAM KONKURSÓW SZKOLNYCH I MIĘDZYSZKOLNYCH 

ZAŁ. NR  5  PROPOZYCJA  TEMATÓW GODZIN WYCHOWAWCZYCH W KLASACH  IV-VIII 

ZAŁ. NR  6  ZASADY WYKORZYSTANIA MONITORINGU WIZYJNEGO W SP NR2 W PRZASNYSZU 

ZAŁ. NR  7  HARMONOGRAM  INDYWIDUALNYCH SPOTKAŃ Z RODZICAMI 
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VIII Część II DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE  
 

1. BEZPIECZNE KORZYSTANIE Z MEDIÓW. 

 

Cel:  Wdrażanie sposobów bezpiecznego korzystania z mediów. 

Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne          Termin 

1.Realizacja 

programu„Szkoła 

Bezpiecznego 

Internetu”. 

1. Zajęcia wychowawcze dla uczniów na temat: 

„Bezpieczne korzystanie z mediów”, „Zagrożenia 

płynące z mediów”, itp.; 

2. Organizacja obchodów Dnia Bezpiecznego 

Internetu. 

- Wychowawcy klas, pedagog 

 i psycholog szkolny, nauczyciele 

informatyki, 

- Nauczyciele informatyki 

 

        

 

- wg rocznego planu 

szkoły  

 

 

 

 

 

 

2. Organizowanie 

zajęć „Dziecko  

w sieci”.  

1. Zajęcia profilaktyczne dla uczniów i rodziców. 

2. Pogadanki na temat: „Bezpieczne korzystanie 

 z mediów”. 

3. Kursy e-learningowe dla uczniów o 

bezpieczeństwie w sieci.  

 

 

- Pedagog i psycholog szkolny oraz 

wychowawcy klas; 

 - Wychowawcy klas; 

- Nauczyciele informatyki 

 

 

 

- cały rok szkolny  

- wg harmonogramu 

 

- semester II 
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2. PROFILAKTYKA ZDROWIA 

Cel: Kształtowanie świadomości uczniów wobec zdrowia i bezpieczeństwa własnego i innych 

Działanie Formy realizacji  Osoby odpowiedzialne  Termin 

 1. Organizowanie 

zajęć o tematyce 

prozdrowotnej. 

1. Przeprowadzenie cyklu zajęć pt. „Zdrowie i My”. 

  

2. Organizacja Dnia Ziemi  

i konkursów  ekologicznych 

na I i II etapie edukacji. 

3.Prowadzenie szeroko zakrojonych działań 

związanych z sytuacją epidemiczną w kraju w tym: 

 zapoznanie  uczniów z możliwościami 

zarażenia się wirusem oraz sposobami 

zabezpieczenia sie przed COVID-19 

 utrwalanie u uczniów świadomego 

respektowanie reguł sanitarnych przyjętyh na 

czas epidemii COVID-19 

 propagowanie szczepień ochronnych, 

 uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz 

wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) 

w sytuacjach trudnych. 

 

- Higienistka szkolna; 

 

- Nauczyciele przyrody, biologii, 

geografii i edukacji wczesnoszkolnej. 

 

- Higienistka szkolna,  wychowawcy 

klas 

 

 

 

 

 

 

 

- Wychowawcy, psycholog, pedagog 

-cały rok szkolny 

 

 

-wg harmonogramu 

 

-cały rok szkolny 

2. Promowanie 

 i propagowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

1. Wyjazdy na basen. 

 

 2. Wycieczki piesze. 

 

 3. Zajęcia pozalekcyjne sportowe i rekreacyjne. 

 

 4. Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej; 

- Wychowawcy; 

 

 

 

- Nauczyciele z przygotowaniem 

 do prowadzenia zajęć z wychowania 

fizycznego i zajęć korekcyjnych; 

- cały rok szkolny 

wg harmonogramu 
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 5. Udział w  profilaktycznych programach 

prozdrowotnych.  

„Śniadanie daje moc” kl. I-III 

„Dzień pustej klasy” 

„Mleko w szkole”  

„Owoce i warzywa w szkole” 

6.Propagowanie zdrowego sposobu odżywiania się   

Nauczyciele przyrody 

Wychowawcy, Higienistka szkolna. 

 

3. Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

na zajęciach 

szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

1.  Zapoznanie uczniów z z obowiązującymi w szkole 

zasadami bezpieczeństw i respektowanie ich 

przestrzegania. 

 

- Nauczyciele, wychowawcy, - cały rok szkolny 

4. Higiena pracy 

w szkole. 

1. Dostosowanie krzeseł i ławek do wzrostu uczniów. 

 

 2. Odpowiedni rozkład zajęć lekcyjnych. 

 

 3. Kształtowanie nawyku dbania o czystość i 

estetykę pomieszczeń. 

 

- Dyrektor szkoły, 

 

 - Dyrektor szkoły, 

 

 - Wychowawcy klas, 

- cały rok szkolny 

 

 - cały rok szkolny 

 

 - cały rok szkolny 

5. Organizowanie 

zajęć z  udzielania 

pierwszej pomocy 

1. Warsztaty dla uczniów.  - Dyrektor szkoły, przeszkoleni 

nauczyciele, higienistka  szkolna, 

-wg harmonogramu 
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3. PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ 

Cel: Poszerzanie świadomości uczniów na temat szkodliwości używek. 

 

Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne           Termin 

1. Uświadamianie 

uczniów o 

negatywnych 

skutkach różnego 

rodzaju uzależnień. 

1. Lekcje z wychowawcą na temat uzależnień. 

2. Zapoznanie z organizacjami  i instytucjami 

zajmującymi się profilaktyką uzależnień. 

3. Zgromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów 

na temat profilaktyki uzależnień. 

4. Realizacja programów proponowanych przez  

Sanepid. 

5. Spotkania z policjantem dot. 

„Odpowiedzialności karnej nieletnich”. 

6. Pogadanka dla uczniów klas VI i VIII  na temat   

„Sekty-fakty i mity” . 

- Wychowawcy poszczególnych klas, 

-  Pedagog i psycholog szkolny, 

    Wychowawcy, 

- Dyrekcja, nauczyciel biblioteki  

szkolnej, 

- Nauczyciele przyrody, wychowawcy 

klas I-III, 

 

-Pedagog szkolny, 

 

- Nauczyciele religii. 

- wg harmonogramu 

-cały rok szkolny              

w miarę potrzeb 

- cały rok szkolny 

 

-wg harmonogramu 

 

- wg harmonogramu 

pracy pedagoga 

 

- wg harmonogramu 

2. Organizacja czasu 

wolnego uczniów 

1. Zajęcia pozalekcyjne  

 i pozaszkolne (rozwijanie i pogłębianie 

zainteresowań). 

2. Udział w wycieczkach, uroczystościach 

szkolnych i miejskich. 

3. Zajęcia w świetlicy szkolnej. 

4. Pomoc uczniom mającym problemy 

dydaktyczne. 

- Nauczyciele; 

 

 

- Wychowawcy 

 

- Nauczyciele pracujący w świetlicy; 

– Nauczyciele, wolontariusze. 

- cały rok szkolny 

wg harmonogramu  
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4. PRZECIWDZIAŁANIE PRZEMOCY I AGRESJI ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM AGRESJI SŁOWNEJ  

Cel: Podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania przemocy i agresji oraz niewłaściwego słownictwa. 

Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

1. Kształtowanie 

postaw 

prospołecznych. 

1. Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen  

z zachowania. 

2. Rozmowa na temat kulturalnego  zachowania  

w domu i w miejscach publicznych - rozwijanie 

umiejętności zachowania się w różnych sutuacjach 

poprzez uczestnictwo w imprezach kulturalnych 

organizowanych w szkole i środowisku lokalnym. 

3. Zapraszanie osób starszych na zajęcia 

organizowane np. z okazji Święta Babci i Dziadka. 

4..Zachęcanie uczniów do pomocy kolegom 

wykazującym trudności w nauce- uwrażliwienie 

na potrzeby innych. 

5.Udział uczniów w akcjach charytatywnych 

prowadzonych na terenie szkoły. 

 

Wychowawcy. 

 

Wychowawcy/nauczyciele,  

 

 

  

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

 

Wychowawcy, opiekun samorządu 

szkolnego. 

 

Nauczyciele 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny wg 

harmonogramu 

 

 

 

wg harmonogramu 

 

 

cały rok szkolny 

 

cały rok szkolny 

 

 

 

2. Rozeznanie 

problemów  w 

środowisku 

uczniowskim 

1. Anonimowa skrzynka na sygnały. 

2. Rozmowy z pedagogiem, psychologiem, 

rodzicami,  dyrekcją. 

3. Badania ankietowe dotyczące poczucia 

bezpieczeństwa w szkole. 

Pedagog szkolny, psycholog szkolny. cały rok szkolny 
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3. Analiza 

 i rozwiązywanie 

zaistniałych 

problemów. 

1. Omawianie problemów – Zespół 

Wychowawczy: 

- wspólne szukanie pomysłów rozwiązania 

problemów, 

- interwencja w sytuacjach trudnych, 

konfliktowych i niebezpiecznych wg 

obowiązujących w szkole procedur. 

Dyrektor, pedagog i psycholog 

szkolny, wychowawcy, nauczyciele 

w miarę potrzeb 

 

 

4. Kontrola  

pozytywnych                 

 i negatywnych  

zachowań uczniów 

1. Prowadzenie  klasowych zeszytów  uwag 

zgodnie z uznaniem wychowawcy klas; 

  

 Wychowawcy klas  cały rok szkolny 

5. Podnoszenie 

kultury słowa, 

eliminowanie 

wulgaryzmów  ze 

słownika ucznia. 

1. Przekazywanie informacji 

na lekcjach z wychowawcą 

o poprawnym zachowaniu 

w konkretnych sytuacjach (zajęcia warsztatowe, 

dyskusje). 

2. Zapoznanie uczniów  

z normami zwyczajowymi, etycznymi i moralnymi 

oraz zasadami savoir-vivre. 

3. Wzmacnianie pozytywnych zachowań uczniów 

(przydział funkcji  

w klasie szkole, zachęcanie do udziału w kołach 

zainteresowań, konkursach, zawodach 

sportowych). 

4. Troska o kulturę języka na co dzień.  

 

5. Organizowanie imprez szkolnych (pokazanie 

różnych możliwości kulturalnej zabawy, 

odpowiedniego zachowania, stosownego stroju; 

6. Organizowanie wyjazdów do teatru, kina, na 

wystawy, pokazy (uczenie umiejętności 

  Wychowawcy klas, pedagog i 

psycholog szkolny; 

  

 

 

 Wychowawcy klas, nauczyciele; 

  

  

 Dyrekcja, wychowawcy klas, 

nauczyciele; 

 

 

 

 Nauczyciele języka polskiego; 

 Nauczyciele -wychowawcy, 

Opiekunowie samorządu szkolnego 

 

 

Wychowawcy 

 

 cały rok szkolny 

  

 

 

 

cały rok szkolny 

 

 

cały rok szkolny 

  

 

 

 

 cały rok szkolny 

 

wg harmonogramu 

 

 

wg harmonogramu 
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zachowania się stosownie do okoliczności 

i sytuacji). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Uświadamianie 

uczniom procedur 

obowiązujących 

w szkole 

1. Pogadanki tematyczne - Wychowawcy, pedagog szkolny, - w miarę potrzeb, 

7. Zapobieganie 

niewłaściwemu 

zachowaniu uczniów 

podczas przerw 

1. Pogadanki w ramach godzin z wychowawcą. -  Nauczyciele, wychowawcy, 

pracownicy szkoły, pedagog. 

 

- cały rok szkolny, 

8. Diagnoza i 

sposoby zaradzania 

konfliktom 

1. Obserwacja zachowań uczniów; 

2. Wychwytywanie sytuacji niepokojących; 

3. Przeciwdziałanie sytuacjom konfliktowym 

poprzez: 

a) rozmowy indywidualne; 

b) spotkania ucznia i nauczyciela z pedagogiem, 

psychologiem,  

c) rozmowy z rodzicami. 

 

- Wychowawcy, nauczyciele; 

- Pedagog i psycholog szkolny, 

nauczyciele-wychowawcy. 

  

- cały rok szkolny, 

  

- cały rok szkolny, 

  

9. Rozwijanie 

umiejętności 

interpersonalnych. 

 

1. Włączanie uczniów do prac grupowych. 

 

2. Kształtowanie umiejętności społeczno – 

emocjonalnych (radzenie sobie z emocjami, 

kształtowanie postaw asertywnych, ematycznych i 

prospołecznych): 

 zajęcia warsztatowe,  

 godziny wychowawcze, 

 wycieczki  i uroczystości klasowe. 

- nauczyciele, 

 

 

 

- pedagog i psycholog szkolny 

- wychowawcy klas; 

 

 

- cały rok szkolny 

wg harmonogramu, 

  

- cały rok wg potrzeb 
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10. Profilaktyka 

zachowań 

agresywnych. 

1. Spotkania z Policją 

 i Kuratorem sądowym. 

- Wychowawcy, pedagog 

 

-cały rok wg potrzeb 

 

 

5. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI ORAZ INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI ZAJMUJĄCYMI SIĘ PROFILAKTYKĄ ORAZ 

POMOCĄ DZIECKU W RODZINIE  

Cel: Włączenie rodziców w aktywne życie szkoły i klasy, współpraca z instytucjami. 

Działania Formy realizacji Osoby odpowiedzialne Termin 

 1. Współpraca z 

rodzicami oraz 

instytucjami i 

organizacjami 

zajmującymi się 

profilaktyką. 

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

1. Organizowanie cyklicznych spotkań „Szkoły 

dla Rodziców”. 

2. Wyposażenie gabinetu pedagoga i psychologa  

w materiały dydaktyczne 

i publikacje dotyczące  profilaktyki - 

gromadzenie  materiałów  metodycznych;  

 

3. Współpraca  rodziców ze szkołą w 

propagowaniu zdrowego stylu życia wśród dzieci i 

młodzieży 

 

4. Włączenie rodziców w życie szkoły 

 ( wycieczki, imprezy szkolne, festyn rodzinny, 

itp.) 

 

5. Zapoznawanie rodziców  

z działaniami  szkoły wynikającymi z  programu 

wychowawczo-profilaktycznego; 

-  Pedagog szkolny, psycholog szkolny, 

nauczyciele, specjaliści –terapeuci ; 

-  Pedagog szkolny, psycholog szkolny, 

dyrekcja szkoły; 

 

 

  

- Wychowawcy klas, nauczyciele; 

 

 

 

- Wychowawcy klas, nauczyciele; 

 

 

 

- Wychowawcy klas; 

  

  

-cały rok według 

harmonogramu 

 

 

 

 

 

- cały rok według 

harmonogramu 

  

 

  - cały rok szkolny 

  

  

 

- cały rok szkolny 
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6. Konsultacje dla rodziców. 

 

- Pedagog 

 i psycholog szkolny, wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

 

- cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

IX ZAŁĄCZNIKI DO CZĘŚCI II – DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE 

1. W zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów: 

-zał. nr 1. Procedura postępowania w przypadku przemocy lub innych niebezpiecznych zachowań; 

2. W zakresie zdrowia psychicznego i fizycznego 

-zał. nr 2. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole; 

3. W zakresie naruszanie zasad regulaminu szkolnego: 

 -zał. nr 3.   Procedura postępowania w przypadku gdy uczeń jest podejrzewany o kradzież; 

-zał. nr 4. Procedura postępowania wobec ucznia, który przebywał na wagarach; 

-zał. nr 5.  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia ucznia o posiadanie  środków psychoaktywnych; 

-zał. nr 6.   Procedura postępowania w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów; 

-zał. nr 7. Procedury postępowania wobec ucznia znajdującego się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających; 

-zał. nr 8.   Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających lub 

przejawia inne zachowanie świadczące o demoralizacji; 
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-zał. nr 9. Procedura postępowania wobec ucznia sprawcy czynu karalnego; 

-zał. nr 10. Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych; 

- zał. nr 11. Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy rodzinnej; 

-zał. nr 12. Procedura postępowania pracowników szkoły (woźnych) w czasie trwania zajęć lekcyjnych; 

- zał. nr 13. Procedury COVID - 19 

 

PROCEDURY 

 POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI I METODY WSPÓŁPRACY SZKOŁY Z POLICJĄ, LEKARZEM W SYTUACJACH ZAGROŻENIA 

DZIECI I MŁODZIEŻY DEMORALIZACJĄ, PRZESTĘPCZOŚCIĄ I ZAGROŻENIEM ZDROWIA 

Definicja zachowania agresywnego: 

- bójki, 

- stworzenie zagrożenia dla życia i zdrowia własnego i innych, posiadanie niebezpiecznych przedmiotów ( noże, kije, zapalniczki itp.), 

- wulgarne zachowanie, lekceważący i arogancki stosunek do uczniów i  pracowników szkoły, 

- nie respektowanie zarządzeń obowiązujących na terenie szkoły, 

- wymuszanie, zastraszanie, podżeganie do bójek, wyzywanie, 

- dewastacja mienia szkolnego i cudzej własności. 

Definicja dziecka przewlekle chorego: 

- dziecko z astmą, 
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- dziecko z cukrzycą, 

- dziecko z padaczką, 

- dziecko z hemofilią, 

-dziecko przewlekle chore. 

Załącznik nr 1 

I Procedura postępowania w przypadku przemocy lub innych niebezpiecznych zachowań 

Uczeń – ofiara przemocy lub będący świadkiem przemocy informuje o tym nauczyciela lub rodzica. Powiadomiony nauczyciel zgłasza ten 

fakt wychowawcy, pedagogowi i dyrekcji. Wychowawca, pedagog lub dyrekcja szkoły zobowiązania są do przeprowadzenia rozmowy 

zarówno z rodzicami ofiary jak i sprawcy. W szczególnie niebezpiecznych sytuacjach pedagog lub dyrekcja mają obowiązek zawiadomić 

policję lub sąd. 

Załącznik nr 2 

II Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole 

W sytuacji, gdy w szkole jest uczeń przewlekle chory, dyrektor, nauczyciel powinien: 

1. Pozyskać od rodziców (opiekunów prawnych) ucznia szczegółowe informacje na temat 

jego choroby oraz wynikających z niej ograniczeń w funkcjonowaniu; 

2. Zorganizować szkolenie kadry pedagogicznej i pozostałych pracowników szkoły 

w zakresie postępowania z chorym dzieckiem na co dzień oraz w sytuacji zaostrzenia 

objawów czy ataku choroby; 
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3. W porozumieniu z pielęgniarką lub lekarzem, wspólnie z pracownikami szkoły opracowaćprocedury postępowania w stosunku do każdego  

 i w przypadku zaostrzenia objawów czy ataku choroby. Procedury te mogą uwzględniać m.in. przypominanie lub pomoc w przyjmowaniu 

leków, wykonywaniu pomiarów poziomu cukru, regularnym przyjmowaniu posiłków, sposób reagowania itp. Powinny też określać formy 

stałej współpracy z rodzicami (opiekunami) tego dziecka oraz zobowiązanie wszystkich pracowników placówki do bezwzględnego ich 

stosowania; 

4. Wspólnie z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkole dostosować formy pracy dydaktycznej, dobór treści i metod oraz 

organizację nauczania do możliwości psychofizycznych tego ucznia, a także objąć go różnymi formami pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

5. W przypadku nasilenia choroby u dziecka podczas pobytu w szkole dyrektor lub nauczyciel niezwłocznie informuje o zaistniałej sytuacji 

rodziców lub prawnych opiekunów. 

DZIECKO Z ASTMĄ 

 Astma oskrzelowa jest najczęstszą przewlekłą chorobą układu oddechowego u dzieci. Istotą astmy jest przewlekły proces zapalny 

toczący się w drogach oddechowych, który prowadzi do zwiększonej skłonności do reagowania skurczem na różne bodźce i pojawienia się 

objawów choroby. 

OBJAWY 

 Jednym z podstawowych objawów jest duszność jako subiektywne uczucie braku powietrza spowodowane trudnościami w jego 

swobodnym przechodzeniu przez zwężone drogi oddechowe. Gdy duszność jest bardzo nasilona możemy zauważyć, że usta dziecka a także 

inne części ciała są zasinione. Konsekwencją zwężenia oskrzeli jest pojawienie się świszczącego oddechu. Częstym objawem astmy 
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oskrzelowej jest kaszel. Najczęściej jest to kaszel suchy, napadowy, bardzo męczący. Zaostrzenie astmy może być wywołane przez: kontakt z 

alergenami, na które uczulone jest dziecko, kontakt z substancjami drażniącymi drogi oddechowe, wysiłek fizyczny, zimne powietrze, dym 

tytoniowy, infekcje. W przypadku wystąpienia duszności należy podać dziecku wziewnie lek rozkurczający oskrzela zgodnie z zaleceniem 

lekarza. W przypadku objawów ciężkiej duszności należy podać jednocześnie 2 dawki leku w aerozolu w odstępie 10-20 sekund. Po 

wykonaniu pierwszej inhalacji należy powiadomić rodziców dziecka o wystąpieniu zaostrzenia. W przypadku duszności o dużym nasileniu 

powinno się wezwać Pogotowie Ratunkowe. W czasie oczekiwania na przyjazd karetki pogotowia dziecko wymaga ciągłego nadzoru osoby 

dorosłej. Dodatkowo bardzo ważne jest zapewnienie dziecku spokoju oraz odizolowanie od osób trzecich. 

NAKAZY 

1. Częste wietrzenie sal lekcyjnych; 

2. Dziecko, które ma objawy po wysiłku, powinno przed lekcją wychowania fizycznego przyjąć dodatkowy lek; 

3. Ćwiczenia fizyczne należy zaczynać od rozgrzewki; 

4. W przypadku wystąpienia u dziecka objawów duszności należy przerwać wykonywanie wysiłku i pozwolić dziecku zażyć środek 

rozkurczowy. 

ZAKAZY 

1. Chorzy uczniowie nie powinni uczestniczyć w pracach porządkowych; 

2. W okresie pylenia roślin dzieci z pyłkowicą nie mogą ćwiczyć na wolnym powietrzu oraz nie powinny uczestniczyć w planowanych 

wycieczkach poza miasto; 
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3. Astma oskrzelowa wyklucza biegi na długich dystansach, wymagających długotrwałego, ciągłego wysiłku; 

4. W klasach, gdzie odbywają się lekcje nie powinno być zwierząt futerkowych. 

 

OGRANICZENIA 

1. Uczeń z astmą może okresowo wymagać ograniczenia aktywności fizycznej i dostosowania ćwiczeń do stanu zdrowia; 

2. Dziecko uczulone na pokarmy powinno mieć adnotacje od rodziców, co może jeść w sytuacjach, które mogą wywołać pojawienie się 

objawów uczulenia. 

OBSZARY DOZWOLONE I WSKAZANE DLA DZIECKA 

1 . Dzieci chore na astmę powinny uczestniczyć w zajęciach z wychowania fizycznego. 

wysportowane dziecko lepiej znosi okresy zaostrzeń choroby; 

2. Uczeń z astmą nie powinien być trwale eliminowany z zajęć z wychowania fizycznego; 

3. Dzieci z astmą mogą uprawiać biegi krótkie, a także gry zespołowe; 

4. Dzieci z astmą mogą uprawiać gimnastykę i pływanie; 

5. Dzieci z astmą mogą uprawiać większość sportów zimowych. 

Bardzo ważny jest dobry kontakt szkoły z rodzicami, po to, aby wspólnie zapewnić dziecku bezpieczne warunki nauki i pobytu w szkole. 
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Pozwoli to zmniejszyć nadopiekuńczość rodziców, a dziecku rozwijać samodzielność i zaufanie do własnych możliwości i umiejętności. 

Tylko współdziałanie szkoły z rodzicami i lekarzem prowadzącym pomoże prawidłowo funkcjonować dziecku z astmą oskrzelową                 

w środowisku, gdzie spędza wiele godzin w ciągu dnia. 

DZIECKO Z CUKRZYCĄ 

 Cukrzyca to grupa chorób metabolicznych charakteryzujących się hiperglikemią (wysoki poziom glukozy we krwi - większy od 

250mg%). Obecnie w Polsce wśród dzieci i młodzieżydominuje cukrzyca typu 1 – ten typ cukrzycy ma podłoże genetyczne i 

autoimmunologiczne. Cukrzyca nie jest chorobą zakaźną, nie można się nią zarazić przez kontakt z osobą chorą.Najczęstsze objawy to 

wzmożone pragnienie, częste oddawanie moczu oraz chudnięcie. W chwili obecnej, w warunkach pozaszpitalnych, jedynym skutecznym 

sposobem podawaniainsuliny jest wstrzykiwanie jej do podskórnej tkanki tłuszczowej (za pomocą pena, pompy). Cukrzyca nie jest chorobą, 

która powinna ograniczać jakiekolwiek funkcjonowanie ucznia,tylko wymaga właściwej samokontroli i obserwacji. Ćwiczenia fizyczne, sport 

i rekreacjapołączone z ruchem są korzystne dla dzieci chorych na cukrzycę. Wspierają prawidłowyrozwój emocjonalny  

i społeczny, pomagają rozwijać samodyscyplinę, gratyfikują, dająprzyjemność i satysfakcję. Najważniejszym problemem przy wykonywaniu 

wysiłku fizycznegou dzieci z cukrzycą jest ryzyko związane z wystąpieniem hipoglikemii (niedocukrzenia stężenie glukozy we krwi mniejsze 

niż 60 mg%). Do działań w ramach samokontroli należą: badanie krwi i moczu, zapisywanie wyników badań, prawidłowa interpretacja 

wyników badań, prawidłowe komponowanie posiłków, prawidłowe i bezpieczne wykonywanie wysiłkufizycznego, obserwacja objawów jakie 

pojawiają się przy hipoglikemii i hiperglikemii. W szkolnym gabinecie higienistki szkolnej dziecko z cukrzycą może spokojnie, bezpiecznie  

i higienicznie wykonać badanie krwi oraz wykonać wstrzyknięcia insuliny. 

OBJAWY HIPOGLIKEMII - niedocukrzenia: 

1 . Bladość skóry, nadmierna potliwość, drżenie rąk; 
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2. Ból głowy, ból brzucha; 

3. Szybkie bicie serca; 

4. Uczucie silnego głodu/wstręt do jedzenia; 

5. Osłabienie, zmęczenie; 

6. Problemy z koncentracją, zapamiętywaniem; 

7. Chwiejność emocjonalna, nietypowe zachowanie dziecka; 

8. Napady agresji lub wesołkowatości; 

9. Ziewanie/senność; 

10. Zaburzenia mowy, widzenia i równowagi; 

11. Zmiana charakteru pisma; 

12. Uczeń nielogicznie odpowiada na zadawane pytania; 

13. Kontakt ucznia z otoczeniem jest utrudniony lub traci przytomność; 

14. Drgawki. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII LEKKIEJ – dziecko jest przytomne, w pełnym kontakcie, współpracuje z nami, spełnia 

polecenia: 

1. Sprawdzić poziom glukozy we krwi potwierdzając niedocukrzenie; 

2. Podać węglowodany proste (sok owocowy, coca-cola, cukier spożywczy rozpuszczony w wodzie lub herbacie, glukoza w tabletkach, 

płynny miód. 
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NIE WOLNO 

1. Zastępować węglowodanów prostych słodyczami zawierającymi tłuszcze, jak np. 

czekolada, ponieważ utrudniają one wchłanianie glukozy z przewodu pokarmowego); 

2. Ponownie oznaczyć glikemię po 10-15 minutach; 

3.  Zawsze należy dążyć do ustalenia przyczyny niedocukrzenia. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII ŚREDNIO - CIĘŻKIEJ - dziecko ma częściowe 

zaburzenia świadomości, pozostaje w ograniczonym kontakcie z nami, potrzebuje bezwzględnej pomocy osoby drugiej: 

1. Oznaczyć glikemię i potwierdzić niedocukrzenie; 

2. Jeżeli dziecko może połykać podać do picia płyn o dużym stężeniu cukru (np. 3-5 kostek cukru rozpuszczonych w 1 szklanki wody, coli, 

soku); 

3. Jeżeli dziecko nie może połykać postępujemy tak jak w przypadku glikemii ciężkiej. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPOGLIKEMII CIĘŻKIEJ – dziecko jest nieprzytomne, nie ma znim żadnego kontaktu, nie reaguje na żadne 

bodźce, może mieć drgawki. Dziecku, które jest nieprzytomne NIE WOLNO podawać niczego do picia ani do jedzenia do ust!!!: 

1. Układamy dziecko na boku; 

2. Wstrzykujemy domięśniowo glukagon, jest to zastrzyk ratujący życie; 

3. Wzywamy pogotowie ratunkowe; 
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4. Kontaktujemy się z rodzicami dziecka; 

5. Dopiero gdy dziecko odzyska przytomność (po podaniu glukagonu powinno odzyskać przytomność po kilkunastu minutach) i jeżeli 

dziecko będzie w dobrym kontakcie można mu podać węglowodany doustnie (sok, cola, tabl. glukozy). 

U dzieci leczonych pompą: 

1.  Zatrzymaj pompę; 

2.  Potwierdź hipoglikemię; 

3.  Jeżeli dziecko jest przytomne podaj węglowodany proste; 

4.  Odczekaj 10-15 minut i zbadaj ponownie poziom glukozy we krwi, jeżeli nie ma 

poprawy podaj ponownie cukry proste; 

5. Jeżeli objawy ustąpią i kontrolny pomiar glikemii wskazuje podnoszenie się stężenia 

glukozy, włącz pompę i podaj kanapkę lub inne węglowodany złożone; 

6. Jeżeli dziecko jest nieprzytomne lub ma drgawki połóż je w pozycji bezpiecznej, podaj 

domięśniowo zastrzyk z glukagonu i wezwij karetkę pogotowia. 

 

Po epizodzie hipoglikemii nie zostawiaj dziecka samego! Dziecko nie może podejmować wysiłku fizycznego dopóki wszystkie objawy 

hipoglikemii nie ustąpią! 
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OBJAWY HIPERGLIKEMII 

1. Wzmożone pragnienie, potrzeba częstego oddawania moczu; 

2. Rozdrażnienie, zaburzenia koncentracji; 

3. Złe samopoczucie, osłabienie, przygnębienie, apatia; 

Jeżeli do ww. objawów dołączą: 

1. ból głowy, ból brzucha, 

2. nudności i wymioty, 

3. ciężki oddech - może to świadczyć o rozwoju kwasicy cukrzycowej. 

Należy wtedy bezzwłocznie: 

1. Zbadać poziom glukozy; 

2. Skontaktować się z rodzicami lub wezwać pogotowie. 

 

POSTĘPOWANIE PRZY HIPERGLIKEMII 

1. Podajemy insulinę (tzw. dawka korekcyjna); 

2. Uzupełniamy płyny (dziecko powinno dużo pić, przeciętnie 1litr w okresie 1,5-2 godz., 

najlepszym płynem jest niegazowana woda mineralna); 

3. Samokontrola (badanie moczu na obecność cukromoczu i ketonurii, po około 1 godz. 

należy dokonać kontrolnego pomiaru glikemii); 
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4. W razie stwierdzenia hiperglikemii dziecko nie powinno jeść, dopóki poziom glikemii nie obniży się. 

Niezbędnik szkolny, czyli co uczeń z cukrzycą zawsze powinien mieć ze sobą  w szkole: 

1. Pen – „wstrzykiwacz” z insuliną; 

2. Pompę insulinową, jeżeli jest leczone przy pomocy pompy; 

3. Nakłuwacz z zestawem igieł; 

4. Glukometr z zestawem pasków oraz gazików; 

5. Plastikowy pojemnik na zużyte igły i paski; 

6. Drugie śniadanie lub dodatkowe posiłki przeliczone na wymienniki np. przeznaczone 

na „zabezpieczenie” zajęć wf w danym dniu; 

7. Dodatkowe produkty – soczek owocowy, tabletki z glukozą w razie pojawienia się 

objawów hipoglikemii; 

8. Telefon do rodziców; 

9. Informację w postaci kartki lub bransoletki na rękę, która informuje, że dziecko choruje na cukrzycę; 

10. Glukagon (zestaw w pomarańczowym pudełku). 

Szkolny kodeks praw dziecka z cukrzycą – każdemu dziecku z cukrzycą typu 1 należy zapewnić w szkole: 

1. Możliwość zmierzenia poziomu glukozy na glukometrze w dowolnym momencie – także w trakcie trwania lekcji; 

2. Możliwość podania insuliny; 

3. Możliwość zmiany zestawu infuzyjnego w przypadku leczenia osobista pompą 
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insulinową w odpowiednich warunkach zapewniających bezpieczeństwo i dyskrecję; 

4. Właściwe leczenie niedocukrzenia zgodnie ze schematem ustalonym z higienistką szkolną i rodzicami dziecka; 

5. Możliwość spożycia posiłków o określonej godzinie, a jeśli istnieje taka potrzeba, nawet w trakcie trwania lekcji; 

6. Możliwość zaspokojenia pragnienia oraz możliwość korzystania z toalety, także w czasie trwania zajęć lekcyjnych; 

7. Możliwość uczestniczenia w pełnym zakresie w zajęciach wychowania fizycznego oraz 

różnych zajęciach pozaszkolnych, np. wycieczkach turystycznych, zielonych szkołach. 

 

DZIECKO Z PADACZKĄ 

Padaczką określamy skłonność do występowania nawracających, nie prowokowanych napadów. Napadem padaczkowym potocznie 

nazywamy napadowo występujące zaburzenia w funkcjonowaniu mózgu objawiające się widocznymi zaburzeniami, zwykle ruchowymi. 

Niekiedy jedynym widocznym objawem napadu są kilkusekundowe zaburzenia świadomości. Napady padaczkowe dzieli się na napady 

pierwotne uogólnione oraz napady częściowe(zlokalizowane). 

Napady pierwotnie uogólnione 

1. Napady nieświadomości, najczęściej kilkusekundowa utrata kontaktu z otoczeniem. 

Atypowym napadom nieświadomości mogą towarzyszyć mruganie lub gwałtowne ruchy o niewielkim zakresie w obrębie ust. 

2. Napady atoniczne – napad spowodowany nagłym i krótkotrwałym obniżeniem napięcia mięśniowego w określonych grupach mięśni. 

3. Napady toniczne – występuje głównie u małych dzieci zazwyczaj podczas zasypiania lub budzenia; charakteryzuje się nagłym, 

symetrycznym wzrostem napięcia mięśni w obrębie kończyn i tułowia. 
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4. Napady toniczno-kloniczne – w fazie tonicznej dochodzi do nagłej utraty przytomności, skurczu mięśni, zatrzymania oddechu; faza 

kloniczna charakteryzuje się rytmicznymi, gwałtownymi skurczami mięśni kończyn i tułowia, następnie przechodzi w kilkuminutową 

śpiączkę. 

 

5. Napady kloniczne – napady głównie u niemowląt i małych dzieci, częściej w przebiegu gorączki, cechują je symetryczne skurcze mięśni 

kończyn występujące seriami. 

6. Napady miokloniczne - charakteryzują się gwałtownymi synchronicznymi skurczami mięśni szyi, obręczy barkowej, ramion i ud przy 

względnie zachowanej świadomości chorego. 

Napady częściowe 

1. Napady częściowe z objawami prostymi –świadomość w czasie napadów jest na ogół zachowana, zwykle napady dotyczą określonej 

okolicy np. ręki lub ust. 

2. Napady częściowe z objawami złożonymi – niektórym napadom mogą towarzyszyć zaburzenia świadomości o charakterze omamów i 

złudzeń; pacjent ma wrażenie, że już znajdował się w danej sytuacji życiowej lub przeciwnie, że nie zna sytuacji 

i przedmiotów, z którymi w rzeczywistości się już stykał, do tego typu napadów zaliczane są także napady psychoruchowe z towarzyszącymi 

im różnymi automatyzmami (cmokanie), u dzieci mogą niekiedy występować napady nietypowe, manifestujące się klinicznie bólami brzucha, 

głowy, omdleniami, napadami lęku itp.. 

3. Napady częściowe wtórnie uogólnione – rozpoczyna się zwykle od napadowych mioklonicznych lub klonicznych skurczów ograniczonych 

do określonych grup mięśni, aby następnie rozprzestrzenić się i doprowadzić do wtórnie uogólnionego napadu toniczno-klonicznego (tzw. 

napadu dużego). 
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Zespoły padaczkowe wieku dziecięcego - zespół Westa, zespół Lennoxa-Gastauta, dziecięca padaczka nieświadomości (piknolepsja), 

padaczka Rolanda, młodzieńcza padaczka nieświadomości, zespół Janza, padaczka odruchowa, omdlenia odruchowe, napady rzekomo 

padaczkowe. Leczenie padaczki jest procesem przewlekłym, wymaga systematycznego, codziennego podawania leków. Nagłe przerwanie 

leczenia, pominięcie którejś dawki, może zakończyć się napadem lub stanem padaczkowym. Z tego powodu tak ważne jest aby pacjent mógł 

systematycznie przyjmować leki. W trakcie włączania leczenia lub jego modyfikacji dziecko może wykazywać objawy senności, 

rozdrażnienia, zawrotów głowy. 

 

W RAZIE WYSTĄPIENIA NAPADU NALEŻY 

1. Przede wszystkim zachować spokój; 

2. Ułożyć chorego w bezpiecznym miejscu w pozycji bezpiecznej, na boku; 

3.  Zabezpieczyć chorego przed możliwością urazu w czasie napadu – zdjąć okulary, 

usunąć z ust ciała obce, podłożyć coś miękkiego pod głowę; 

4.  Asekurować w czasie napadu i pozostać z chorym do odzyskania pełnej świadomości. 

 

NIE WOLNO 

1. Podnosić pacjenta. 

2. Krępować jego ruchów. 
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3. Wkładać czegokolwiek między zęby lub do ust. 

Pomoc lekarska jest potrzebna, jeżeli był to pierwszy napad w życiu lub napad trwał dłużej niż 10 minut albo jeśli po napadzie wystąpiła 

długo trwająca gorączka, sugerująca zapalenieopon mózgowo-rdzeniowych. Dzieciom chorym na padaczkę trudniej jest wykorzystać w pełni 

swoje możliwości edukacyjne z przyczyn medycznych i społecznych. Narażone są na wyższy poziom stresu wynikający z obawy przed 

napadem i komentarzami, stąd też częściej występują u nich cechy zespołu nadpobudliwości psychoruchowej, trudności w czytaniu i pisaniu 

oraz inne trudności szkolne. W razie narastających trudności szkolnych, trzeba zapewnić dziecku możliwość douczania, zorganizować 

odpowiednio czas na naukę, z częstymi przerwami na odpoczynek, modyfikować i zmieniać sposoby przyswajania wiadomości szkolnych. 

Nie należy z zasady zwalniać dziecka z zajęć wychowania fizycznego ani z zabaw i zajęć ruchowych w grupie rówieśników. Należy jedynie 

dbać o to, aby nie dopuszczać do nadmiernego obciążenia fizycznego i psychicznego. Gdy zdarzają się napady, dziecko powinno mieć 

zapewnioną opiekę w drodze do i ze szkoły. 

DZIECKO Z HEMOFILIĄ 

Hemofilia jest wrodzoną skazą krwotoczną związaną z niedoborem czynnika VIII lub IX krzepnięcia krwi. W zależności od tego rozróżniamy 

hemofilię A lub B. 

Ciężka postać hemofilii – występują krwawienia do mięśni i stawów, duże podskórne wylewy, krwawienia z nosa. Krwawienia wewnętrzne 

są bolesne. Początkowym objawem może być uczucie rozpierania w stawie, drętwienia, mrowienia. Najlepiej, jeżeli wówczas zostanie podany 

koncentrat czynnika krzepnięcia krwi. Jeżeli leczenie zostanie odroczone powiększą się objętość stawu, pojawia się silna bolesność oraz 

przykurcz w stawie. 

Umiarkowana i łagodna postać choroby – krwawienia są mniej częste, nie powodują zwykle trwałych zmian w stawach, zwykle wyraźny 

uraz poprzedza krwawienie. Choroba nie ma wpływu na funkcjonowanie społeczne ani nie wpływa negatywnie na rozwój intelektualny. 
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Funkcjonowanie emocjonalne może nie być zaburzone. Jednak, zwłaszczaw ciężkiej postaci choroby, dziecko może czuć się gorsze, ponieważ 

nie może robić tego wszystkiego, co dziecko zdrowe np. grać w piłkę nożną. Wie, że może to spowodować krwawienie do stawu lub mięśni     

i związany z tym ból, konieczność leczenia dożylnego, czasami hospitalizacji. 

NAKAZY, ZAKAZY, OGRANICZENIA: 

1. Dziecko nie powinno być narażone na urazy spowodowane np. śliską podłogą, przepychającym się tłumem dzieci;  

2. W szkole musi mieć do chodzenia wygodne obuwie usztywniające staw skokowy, na nie śliskiej podeszwie; 

3. Jeżeli dziecko jest sprawne ruchowo może biegać i skakać; 

4. Inne dzieci muszą wiedzieć, że nie można chorego kolegi bić, popychać, podstawiać mu nogi; 

5. Udział w lekcjach wf musi być ograniczony – bezpieczna jest gimnastyka, pływanie i gra w ping-ponga; 

6. Dziecko może bez ograniczeń rysować, lepić z gliny, malować; 

7. Należy rozwijać te sfery aktywności intelektualnej i ruchowej dziecka, w których ono się wyróżnia; 

8. Dziecku choremu na hemofilię nie wolno podawać żadnych leków domięśniowo, ani stosować preparatów kwasu acetylosalicylowego. 

 

NA CO NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ W SZKOLE: 

1. Nagłe dolegliwości bólowe ze strony kończyn dolnych lub górnych, utykanie; 

2. Bóle brzucha lub głowy, wymioty; 

3. Krwawienie z jamy ustnej lub nosa, zblednięcie; 

Dziecko chore na hemofilię nie wymaga specjalnego traktowania przez nauczyciela w klasie. Powinno brać udział w wycieczkach szkolnych, 
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wyjazdach do teatru czy kina. Przed wyjazdem wskazane jest profilaktyczne podanie czynnika krzepnięcia u dziecka z ciężką postacią 

choroby. 

PIERWSZA POMOC: 

1. W przypadku urazu/bólu należy oziębić dotkniętą część ciała przez przyłożenie lodu, zimnego okładu żelowego lub chustki zmoczonej      

w zimnej wodzie; 

2. Posadzić/położyć w pozycji dla dziecka wygodnej; 

3. Najczęściej należy podać czynnik krzepnięcia krwi; 

4. Jeżeli dziecko wymiotuje, ma bole głowy, zaburzenia świadomości lub drgawki powinno się je położyć na boku i wezwać pogotowie, 

zawiadomić rodziców; jeżeli dziecko uskarża się na ból kończyny górnej lub dolnej nie powinno nią poruszać, wskazane jest 

unieruchomienie. 

DZIECKO PRZEWLEKLE CHORE 

Główne sposoby pomocy przewlekle choremu dziecku możliwe do zrealizowania na terenie szkoły: 

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa psychicznego i fizycznego; 

Pomoc w pokonywaniu trudności, uczenie nowych umiejętności; 

Budowanie dobrego klimatu i przyjaznych relacji klasowych; 

Przygotowanie uczniów zdrowych na spotkanie chorego kolegi; 

Traktowanie chorego dziecka jako pełnoprawnego członka klasy; 
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Uwrażliwianie dzieci zdrowych na potrzeby i przeżycia dziecka chorego; 

Uwrażliwianie dziecka chorego na potrzeby i przeżycia innych uczniów; 

Motywowanie do kontaktów i współdziałania z innymi dziećmi; 

Rozwijanie zainteresowań, samodzielności dziecka; 

Dostarczanie wielu możliwości do działania i osiągania sukcesów; 

Motywowanie do aktywności. 

 

Załącznik nr 3 

III Postępowanie w przypadku, gdy uczeń jest podejrzany o kradzież. 

Każdy pracownik, który podejrzewa lub jest poinformowany o tym, że uczeń dopuścił się kradzieży natychmiast reaguje i powiadamia 

o tym pedagoga szkolnego wychowawcę i dyrektora. Pracownik szkoły w obecności innej osoby np. wychowawcy klasy, pedagoga lub innego 

nauczyciela żąda, aby uczeń przekazał skradzioną rzecz, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni własnej odzieży oraz innych 

przedmiotów budzących podejrzenie, co do ich związku z poszukiwaną rzeczą. Pracownik szkoły nie ma prawa samodzielnie wykonać 

czynności przeszukiwania odzieży ani tornistra ucznia (może to zrobić wyłącznie policja). 

Wychowawca lub pedagog szkoły powiadamia rodziców o podejrzeniach i wzywa ich do niezwłocznego stawienia się do szkoły. Jeżeli 

uczeń wyda dobrowolnie skradzioną rzecz, pedagog we współpracy z pracownikiem, który zaobserwował lub któremu zgłoszono zdarzenie, 

albo wychowawcą klasy próbuje ustalić, w jaki sposób i komu uczeń skradł poszukiwaną rzecz i z ustaleń tych sporządza dokładną notatkę. 

Wydaną przez ucznia rzecz przekazuje bezzwłocznie właścicielowi. W przypadku, gdy uczeń pomimo wezwania odmówi przekazania 

pracownikowi szkoły skradzionej rzeczy, pedagog lub dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do 
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ucznia. Jeżeli policja znajdzie u ucznia skradzioną rzecz, zabiera ją oraz przejmuje dalsze postępowanie w tej sprawie.  

Ze zdarzenia pedagog wraz z wychowawcą sporządza możliwie dokładną notatkę, która będzie znajdować się w dokumentacji 

pedagoga szkolnego. 

 

Załącznik nr 4 

IV Procedura postępowania w przypadku wagarów 

W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (jeden tydzień), wychowawca telefonicznie powiadamia rodziców ( prawnych 

opiekunów dziecka) o nieobecności na lekcjach. Wychowawca przeprowadza z uczniem rozmowę profilaktyczno -wychowawczą. Jeśli 

wagary powtarzają się wzywa do szkoły rodziców, opiekunów. Przeprowadza z nimi oraz ich dzieckiem rozmowę (obecny przy niej może być 

pedagog).  

Wychowawca zobowiązuje ucznia do poprawy frekwencji a rodziców do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Jeżeli rodzice 

odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, wychowawca składa im w towarzystwie pedagoga szkolnego i ewentualnie policji 

wizytę w domu.  

W przypadku dalszego braku reakcji rodziców lub prawnych opiekunów ucznia, dyrektor kieruje do nich upomnienie ( za zwrotnym 

potwierdzeniem odbioru) a w razie dalszego nie posyłania dziecka do szkoły występuje o wszczęcie decyzji administracyjnej, kieruje sprawę 

do sądu.  
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Załącznik nr 5 

V Procedura postępowania w przypadku podejrzenia o posiadanie środków psychoaktywnych. 

Gdy istnieje uzasadnione podejrzenie, że uczeń może mieć przy sobie narkotyki, nauczyciel o tych spostrzeżeniach powiadamia 

pedagoga, dyrektora szkoły oraz rodziców (opiekunów). 

Do szkoły zostaje wezwana policja w celu weryfikacji podejrzeń i wszczęcia odpowiedniej procedury. 

Całe zdarzenie musi być udokumentowane przez pedagoga szkolnego w formie notatki służbowej. 

 

Załącznik nr 6 

VI Procedura postępowania nauczycieli w przypadku przyłapania ucznia na paleniu papierosów. 

Nauczyciel powinien przekazać informację wychowawcy klasy. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga lub dyrektora szkoły.  

Wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz 

uczniem w ich obecności. Jeżeli rodzice (opiekunowie odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, dyrektor szkoły pisemnie wzywa 

rodziców na rozmowę. W rozmowie uczestniczy wychowawca, pedagog lub dyrektor oraz uczeń. Podczas rozmowy zobowiązuje ucznia do 

zaniechania negatywnego postępowania a rodziców do nadzoru nad dzieckiem.  

Załącznik nr 7 

VII Procedura postępowania przypadku uzyskania informacji, że uczeń używa alkoholu lub innych środków odurzających bądź 

przejawia inne zachowanie świadczące o demoralizacji. 

Nauczyciel powinien przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. Wychowawca przekazuje informację pedagogowi 

szkolnemu oraz dyrektorowi. Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację.  
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Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz uczniem w ich obecności. Podczas rozmowy zobowiązuje ucznia do zaniechania 

negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. Efektem takiego postępowania może być 

kontrakt zawarty między wychowawcą, uczniem i rodzicem. Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal         

z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej 

sytuacji sąd. Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, 

ostrzeżenie ucznia, spotkanie z pedagogiem itp.) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia sąd. 

Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tej instytucji. 

 

Załącznik nr 8 

VIII  Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków. 

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

powinien podjąć następujące kroki. O swoich przypuszczeniach powiadamia wychowawcę klasy.  

Wychowawca powiadamia pedagoga i dyrektora szkoły. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względu na bezpieczeństwo                    

nie pozostawia go samego, stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.  

Pedagog szkolny lub dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz policję. 

Z przeprowadzonych działań wychowawca z pedagogiem sporządzają notatkę, którą podpisują osoby uczestniczące w podjętych 

czynnościach. 
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Załącznik nr 9 

IX Procedura postępowania wobec ucznia – sprawcy czynu karalnego. 

Należy bezzwłocznie powiadomić dyrektora szkoły, następnie zabezpieczyć miejsce popełnienia czynu (nie dopuścić w to miejsce 

osób postronnych). Później ustalić okoliczności czynu i ewentualnych świadków zdarzenia. W rozmowie z pokrzywdzonym ustalić liczbę 

sprawców i ich dane personalne. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o ile to konieczne i możliwe zatrzymać do czasu przybycia policji ofiarę 

przestępstwa i jego sprawców. Powiadomić rodziców ucznia sprawcy. Niezwłocznie powiadomić policję w przypadku, gdy sprawa jest 

poważna (rozbój, uszkodzenie ciała itp.) lub sprawca nie jest uczniem szkoły i jego tożsamość nie jest nikomu znana. Zabezpieczyć 

ewentualne dowody przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji. Nie nagłaśniać zdarzenia. 

 

Załącznik nr 10 

X Procedura powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów ucznia o trudnych sytuacjach wychowawczych. 

Wychowawca oddziału powiadamia telefonicznie, osobiście lub pisemnie rodziców lub prawnych opiekunów o trudnych sytuacjach 

wychowawczych, korzystając z danych osobowych zapisanych w dzienniku lekcyjnym. 

Wychowawca sporządza notatkę służbową z powiadomienia rodziców w dzienniku wychowawcy. 

Wybrane kategorie przestępstw i czynów karalnych ściąganych z urzędu: 

 Z Kodeksu Karnego 

- art.158 §1 – udział w bójce lub pobiciu 

- art. 207 – znęcanie psychiczne i fizyczne 
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- art. 278 – kradzież 

- art. 279  § 10 kradzież z włamaniem 

- art. 280 – rozbój  

- art. 281  – kradzież rozbójnicza 

- art. 240 § 1 – nie zawiadomienie o przestępstwie, czynie karalnym 

- art. 270 – podrabianie dokumentów  

 Z Ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 

- posiadanie każdej ilości środków odurzających lub substancji psychotropowych 

- udzielanie innej osobie, ułatwienie lub umożliwienie ich użycia oraz  nakłanianie do użycia 

- wytwarzanie i przetwarzanie środków odurzających 

- Czyn karalny to każde z wyżej wymienionych zachowań, jeżeli jego sprawcą jest uczeń, który ukończył 13 rok życia, a nie ukończył 17 roku 

życia. 

- Przestępstwo, to każde z wyżej wymienionych zachowań, którego sprawcą jest uczeń, który ukończył 17 rok życia. 

- W każdym przypadku popełnienie przez ucznia czynu karalnego (zgodnie z ustawą o postępowaniu dla nieletnich), należy zawiadomić 

policję lub  sąd rodzinny. 

Metody współpracy szkoły z policją: 

W ramach pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoła prowadzi systematycznie współpracę z policją w zakresie profilaktyki zagrożeń.  

W ramach współpracy szkoły z policją pedagog szkolny: 
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- ustala zasady współpracy 

- organizuje w razie potrzeby spotkania nauczycieli i dyrekcji ze specjalistą do spraw nieletnich oraz dzielnicowym (np. odpowiedzialność 

nieletnich za  popełnione czyny karalne, prawne aspekty przeciwdziałania narkomanii, wychowanie w trzeźwości itp.) 

- informuje policję o zdarzeniach na terenie szkoły noszących znamiona  przestępstwa oraz zagrażających zdrowiu i życiu uczniów, także       

o przejawach  demoralizacji uczniów szkoły. 

- organizuje na terenie szkoły we  współpracy z policją, przedsięwzięcia adresowane do uczniów, nauczycieli i rodziców 

Zasady wzywania Pogotowia Ratunkowego: 

- w sytuacji nagłego zachorowania lub wypadku nauczyciel/wychowawca zgłasza zajście do Gabinetu Profilaktycznego, 

- następnie zgłasza zajście dyrektorowi szkoły, 

-higienistka szkolna ocenia sytuację i wzywa rodziców dziecka, 

- w przypadku zagrożenia życia wzywa Pogotowie Ratunkowe podając : miejsce zdarzenia, powód wezwania, ilość i stan poszkodowanych, 

dane poszkodowanego i dane wzywającego. 

Podstawy prawne stosowanych procedur 

 Ustawa z dnia 26.10.1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

    (Dz. U. z 1982r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. – tekst jednolity 

    Dz. U. z 2002r. Nr 11 poz.109 oraz przepisy wykonawcze w związku z  ustawą) 

2. Ustawa z dnia 26.10.1982r o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu    



Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Przasnyszu 

 

                                                                                 Program Wychowawczy SP 2 w Przasnyszu  

Strona 66 z 70 

 

 

    alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35 poz. 230 z późniejszymi zmianami). 

3. Ustawa z dnia 24.04.1997r o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2003r Nr 24, poz.198) 

4. Ustawa z dnia 06.04.1990r o Policji (Dz. U. Nr 30 poz.179 z późniejszymi zmianami). 

 Zarządzenie Nr 590 Komendanta Głównego Policji z dnia 24.10.2003r w  sprawie metod i form wykonywania zadań przez policjantów 

w zakresie  przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 

 Ustawa z dnia 07.09.1991 o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r Nr 67,   poz.329 z późniejszymi zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i  Sportu z dnia 31 stycznia 2003r w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i   zapobiegawczej  wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem  (Dz. U. Nr 26 poz.226). 

 

 

załącznik nr 11 

XI  Procedura postępowania w przypadku podejrzenia, że uczeń jest ofiarą przemocy rodzinnej 

 Rolę i zadania nauczycieli oraz szkolnych specjalistów w zakresie udzielania pomocy dziecku określa Ustawa o systemie oświaty, 

Ustawa Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów 

formularzy „Niebieska Karta”, jak też Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia  17 listopada 2010 r. w sprawie zasad udzielania   

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Odpowiedzialność nauczycieli, 

wychowawców, innych pracowników pedagogicznych oraz pracowników niebędących nauczycielami za pomoc dzieciom krzywdzonym 
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wynika również z innych przepisów prawa, m.in. Kodeksu postępowania karnego – art. 304, Kodeksu karnego – art.162, Ustawy                       

o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, art. 12, Kodeksu postępowania cywilnego – art. 572, Konwencji o Prawach Dziecka.  

          Na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie procedury „Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” 

dyrektor, nauczyciel-wychowawca lub pedagog szkolny – jako przedstawiciel oświaty – może wszcząć procedurę przez wypełnienie 

formularza „Niebieska Karta – A” i w ciągu 7 dni przekazać go przewodniczącemu zespołu interdyscyplinarnego. W przypadku podejrzenia 

stosowania przemocy w rodzinie wobec dziecka, czynności podejmowane i realizowane w ramach procedury przeprowadzić należy w 

obecności rodzica, opiekuna prawnego lub faktycznego. Jeżeli osobą, wobec której istnieje podejrzenie, ze stosuje przemoc w rodzinie wobec 

dziecka, jest któraś z tych osób, to działania z udziałem dziecka przeprowadza się w obecności osoby mu najbliższej i pełnoletniej oraz –       

w miarę możliwości –  w obecności psychologa. Formularz powinien być wypełniony podczas rozmowy z osobą dotkniętą przemocą             

w rodzinie. Rozmowa taka może odbyć się w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu tej osoby. 

Zasady postępowania szkoły. 

Nauczyciel: 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń który, nie ukończył 18 lat, jest ofiarą przemocy w rodzinie nauczyciel powinien sporządzić 

notatkę służbową i przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy /pedagogowi szkolnemu/ dyrektorowi szkoły. 

 Wychowawca: 

 Przeprowadza rozmowę z uczniem: buduje relację opartą na zaufaniu, wyjaśnia że bicie dzieci to łamanie prawa i poważna sprawa, która 

wymaga pomocy innych, zaufanych osób, np. lekarza lub pedagoga/psychologa szkolnego. Informuje również o konieczności kontaktu 

z rodzicami, gwarantując dziecku bezpieczeństwo. Wychowawca  ucznia nie komunikującego się werbalnie zgłasza sprawę               
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do rozpatrzenia przez zespół wychowawczy. 

 Nawiązuje pilnie kontakt z rodzicami (jednym z rodziców), informuje o stanie dziecka np. konieczności przebadania dziecka przez 

lekarza oraz o konsekwencjach prawnych stosowania przemocy wobec córki/syna.  

 Sporządza notatkę opisującą: wygląd dziecka, dolegliwości stan zdrowia, uzyskane informacje oraz podjęte przez siebie działania.  

 W dalszej pracy wychowawczej wspiera dziecko, zabiega o prawidłową integrację dziecka z zespołem klasowym, tworzy atmosferę 

bezpieczeństwa i pełnej akceptacji. 

 Systematycznie współpracuje z rodzicami, pedagogiem szkolnym i nauczycielami uczącymi dziecko 

 Pedagog szkolny we współpracy z nauczycielami i specjalistami pracującymi z dzieckiem (z zespołem wychowawczym): 

W przypadku stwierdzenia, że problem krzywdzenia nie wymaga sięgnięcia po środki represji karnej wobec rodziny i izolowania od niej 

dziecka i że możliwa jest współpraca z rodzicami: 

 Pedagog szkolny wzywa do szkoły rodziców/opiekunów prawnych ucznia na zebranie zespołu wychowawczego; 

 W ramach pracy zespołu wychowawczego zawiera z rodzicami kontrakt  o współpracy na rzecz poprawy sytuacji dziecka  i rodziny; 

 Podejmuje działania wynikające z potrzeb dziecka i rodziny w kierunku: 

 Wzmocnienia dziecka, udzielenia wsparcia w sytuacji kryzysowej i traumatycznej poprzez zapewnienie mu pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej na terenie szkoły; 

 Wspierania rodziny poprzez kierowanie do instytucji oferujących np. poradnictwo, konsultacje psychologiczne, terapię uzależnień, 

terapię dla sprawców przemocy, grupy wsparcia, warsztaty umiejętności  wychowawczych; 

 Pomocy w rozwiązywaniu konfliktów rodzinnych poprzez zastosowanie procedur mediacyjnych bądź kierowanie do mediatorów; 
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 Zabezpieczenia socjalnego poprzez kierowanie do instytucji oferujących: poradnictwo i warsztaty w zakresie metod poszukiwania prac,  

zorganizowani pomocy finansowej, rzeczowej, ciepłego posiłku w  szkole itp.; 

 Upoważniony przez dyrektora szkoły wypełnia „Niebieską Kartę Część A” wszczynając tym samym procedurę „Niebieskiej Karty”; 

 Oddelegowany przez dyrektora szkoły bierze czynny udziale w pracach zespołu interdyscyplinarnego, który stworzy zintegrowana 

strategię pomocy, monitoruje sytuację dziecka i rodziny; 

 Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub odmawiają podjęcia działań proponowanych przez szkołę pedagog szkolny upoważniony przez 

dyrektora szkoły składa niezwłocznie zawiadomienie  o podejrzeniu przestępstwa do Policji, Prokuratury lub wniosek o wgląd w sytuację 

rodziny do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. 

W przypadku zdiagnozowania bezpośredniego zagrożenia zdrowa lub życia dziecka: 

 Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego pedagog szkolny powiadamia policję, wydział rodzinny i nieletnich sądu rejonowego oraz 

prokuraturę rejonową o popełnieniu przestępstwa. Równolegle powiadamia pracownika socjalnego w rejonie. 

 Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

 

załącznik nr 12 

XII Procedura postępowania pracowników obsługi szkoły / woźnych/ w czasie trwania zajęć lekcyjnych. 

 W celu podniesienia bezpieczeństwa uczniów w szkole, pracownicy obsługi (woźni) zobowiązani są do: 

- Pełnienia dyżurów w trakcie przerw i zajęć lekcyjnych przy drzwiach wejściowych do szkoły aby uczniowie nie opuszczali budynku bez 

opieki; 

- W czasie przerw zobowiązani są do monitorowania korzystania z toalet przez uczniów; 

- W trakcie lekcji zobligowani są do pełnienia dyżurów na korytarzu (opieka nad dziećmi opuszczającymi sale lekcyjne); 
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- W sytuacjach agresywnego zachowania ucznia pracownik obsługi  powinien powiadomić o zaistniałej sytuacji  nauczyciela dyżurującego , 

wychowawcę, pedagoga a w ostateczności dyrektora szkoły.  

 

 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny  jest częścią planu pracy szkoły; 

 Z treścią szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego zapoznają uczniów i ich rodziców wychowawcy klas; 

 Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny wchodzi w życie szkoły po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

 Zmian w programie dokonuje Zespół do Spraw Monitoringu Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  przy aprobacie 

Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego; 

 Zmiany muszą być zgodne z prawem oświatowym i Statutem Szkoły. 
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