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I. WPROWADZENIE 

 

„Najszczytniejszy cel wychowania to dopomagać młodym ludziom w rozumieniu znaczenia własnego życia i życia innych ludzi,  

to powodować, by człowiek osiągnął postęp w pracy nad doskonaleniem własnej osoby” 

 

      Jesteśmy szkołą integrującą środowisko szkolne: uczniów, rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły. Swoją działalność opieramy na 

współpracy ze środowiskiem lokalnym. Ściśle współpracujemy z instytucjami wspierającymi kształcenie i wychowanie naszych uczniów. 

Kształtujemy szkolną rzeczywistość tworząc przyjazne i życzliwe środowisko. Kształcenie i wychowanie w naszej szkole ma charakter:  

•  integralny – obejmuje wszystkie sfery osobowości ucznia: fizyczną, psychiczną, duchową i społeczną;  

•  personalistyczny – stawia w centrum osobę ucznia;  

•  zindywidualizowany – programy kształcenia i wychowania oraz treści i metody nauczania uwzględniają możliwości psychofizyczne oraz  

    tempo rozwoju ucznia; 

 • społeczny – kieruje się wartością: „jestem jedyny i niepowtarzalny, ale żyję wśród ludzi”.  

     Staramy się wychować każdego naszego ucznia na dobrego i mądrego człowieka, obywatela naszego regionu, kraju i świata.  

 

Podstawowe definicje: 

 

Wychowanie to ,,wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które  

powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art.1 pkt 3 Ustawy Prawo Oświatowe). 

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,     

a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, 
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a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka.  

Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. 

 

Wychowanie i profilaktyka ukierunkowane są na różne cele: wychowanie służy wspieranie wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to                

interwencja kompensująca niedostatki wychowania. Najważniejsze jednak wydaje się to, co łączy wychowanie i profilaktykę- jest to aspekt war-

tości   i norm, w nawiązaniu, do których są te działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje spójne środowisko                   

wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować, wreszcie- to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie 

społeczeństwa staja się dla wychowanka zrozumiałe. 

 

 II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

  

Nadrzędnym celem  edukacyjnym szkoły jest wszechstronny rozwój osobowy ucznia zarówno w wymiarze intelektualnym,                    

jak i psychicznym, społecznym, moralnym, duchowym, zdrowotnym i estetycznym.  

 

Zadaniem naszym jest wykształcić w uczniach postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: 

pracowitość, uczciwość, wiarygodność, prawość, kreatywność, rzetelność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, 

ciekawość poznawcza, samodzielność, odpowiedzialność, umiejętność przezwyciężania trudności, przedsiębiorczość, kultura osobista,                   

gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowanie inicjatyw oraz pracy zespołowej, krytycyzm, odwaga cywilna, tolerancja. 

 

        Nasze działania opierają się na wartościach będących dziedzictwem kulturowym całej ludzkości. Zmierzają do tego,  

aby przygotować uczniów do zgodnego współżycia z innymi ludźmi, do aktywnego uczestnictwa w życiu gospodarczym  

i społecznym, do gotowości podejmowania obowiązków wobec własnej ojczyzny.  
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 Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli.  

 

         Program wychowawczo – profilaktyczny naszej Szkoły opiera się na humanistycznych i uniwersalnych wartościach, odwołujących się do 

praw dziecka, ucznia i rodziny, oraz na założeniu, że pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich dzieci posiadają                

rodzice. Szkoła wspiera rodziców w dziedzinie wychowania, a współpraca z domem rodzinnym jest warunkiem powodzenia pracy                  

wychowawczej szkoły. 

 

        Program został przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa, a także zobowiązań wynikających z Powszechnej 

Deklaracji Praw Człowieka, Deklaracji Praw Dziecka ONZ oraz konwencji o Prawach Dziecka.  

Przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich               

przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb 

klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Oddziaływania wychowawczo- profilaktyczne realizowane będą przez całą 

społeczność szkolną, we wszystkich obszarach życia naszej szkoły. 

 

     Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

 

   obowiązujące akty prawne;  

   dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje rozwiązań dotyczących głównych problemów wychowawczych   

     i profilaktycznych w szkole i środowisku;  

   wyniki przeprowadzonych badań na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowiska. 
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III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE  

-  Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292) 

    - art.54 ust.2 pkt 1.  

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

-  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 60) . 

-  Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r.  Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189).   

-  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 48 ust. 1, art. 54 ust. 3-4, art. 70 ust. 1.  

-  Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.  

-  Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r.  

    Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).  

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

    przedszkoli (Dz. U. z 2017 r., poz. 649) .  

-  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 sierpnia 1999 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści  

   dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia  

    w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego  

    (Dz. U. z 1999 r. Nr 67, z późn. zm.)  

-  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie promocji  

    zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537). 

- Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 oaz 

    z 25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).  

- Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród  

    nieletnich.  

- Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i eliminowania  

   zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476).   

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności wychowawczej 

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

-  Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 535).  

-  Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 55).  

-  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  

-  Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z  2005 r. Nr 180, poz. 1493, z późn. zm.)  
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- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno- 

   pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2017 poz. 1591). 

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

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

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

  przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki 

  dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. 2017  

  poz. 1578). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach  

  systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

- Koncepcja Pracy Szkoły oraz Statut Szkoły (ewaluowane na bieżąco zgodnie z rozporządzeniami MEN).  

 

IV. ROZPOZNANIE PROBLEMÓW I POTRZEB UCZNIÓW  

Prawidłowy rozwój dziecka uzależniony jest od zaspokojenia jego potrzeb, a w szczególności:   

 poczucia bezpieczeństwa,  

 otoczenia opieką,  

 bycia zauważonym i docenionym , 

  potrzeby kontaktów z rówieśnikami , 

  potrzeby przyjaźni,   

 potrzeby ruchu, zabawy, aktywności,  

 potrzeby rozwijania zainteresowań , 

  potrzeby akceptacji, poczucia własnej wartości,  

 potrzeby odnoszenia sukcesów,  

 zaspokojenie ciekawości świata. 
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Pod koniec roku szkolnego 2016/2017 przeprowadzono diagnozę obszarów problemowych środowiska szkolnego. 

 

1. EWALUACJA ZEWNĘTRZNA 

-  przeprowadzona w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji.  

 

Ewaluacja problemowa. Obszary badane: 

1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 

 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się.  

3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.  

4. Uczniowie są aktywni.  

5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.  

6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  

7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.  

8. Promowana jest wartość edukacji.  

9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki.  

10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.  

11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego,  

      egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz 

      innych badań zewnętrznych i wewnętrznych.  

12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 
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Wyniki: 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

Poziom podstawowy: 

- Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska.  

- Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności 

szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.  

- Zasady postępowania i współżycia w szkole lub placówce są uzgodnione i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły, rodziców.  

- W szkole lub placówce realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki. 

Poziom wysoki: 

- W szkole lub placówce, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania wychowawcze i profilaktyczne, w tym mające 

na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby, modyfikuje.  

 

Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  

Poziom podstawowy: 

- W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego  

   ucznia.  

- Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów 

  wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów 

  niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia.  
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Poziom wysoki: 

- W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacji w odniesieniu do każdego ucznia.  

- Szkoła lub placówka pomaga przezwyciężyć trudności ucznia wynikające z jego sytuacji społecznej.  

- W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom. 

Opis wymagań: Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 

 Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Szkoła w zakresie wychowania i profilaktyki podejmuje różnorodne i adekwatne do potrzeb 

działania dotyczące, m.in. tworzenia systemu wartości i wzorców osobowych, inspirowania do twórczego odkrywania własnych możliwości, 

kształtowania poczucia patriotyzmu, kultywowania tradycji narodowych, regionalnych, rozwijania postawy wzajemnego szacunku i partnerstwa, 

kształtowania postawy tolerancji i wrażliwości na potrzeby innych, odpowiedzialności za swoje i innych postępowanie, zapewnienia bezpieczeń-

stwa, promowania zdrowego stylu życia oraz zapobiegania wszelkim przejawom patologii. Nauczyciele podejmują działania ukierunkowane na 

ujednolicenie oddziaływań wychowawczych i współpracują w tym zakresie z rodzicami oraz instytucjami zewnętrznymi. Uczniowie przestrzega-

ją ustalonych zasad i norm postępowania. Rodzice uczniów uczęszczających do szkoły akceptują obowiązujące w niej normy i zasady postępo-

wania. W szkole nie obserwuje się przejawów dyskryminacji wśród uczniów wynikających, np. z różnic dotyczących statusu ekonomicznego, 

niepełnosprawności, wieku, pochodzenia. Zaobserwowane w trakcie ewaluacji zachowania uczniów wskazują na efektywność realizowanych     

w powyższym zakresie działań. Dzieciom uczęszczającym do szkoły zapewnia się bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne. Świadczą o tym reali-

zowane działania wychowawczo–profilaktyczne oraz starania dyrektora podejmowane w celu modernizowania bazy szkoły. Uczniowie biorą 

udział w planowaniu i modyfikowaniu działań wychowawczych oraz uczestniczą w przedsięwzięciach wpływających na kształtowanie pożąda-

nych społecznie postaw. Aktywnie pracują w Samorządzie Uczniowskim, dbają o tradycje i ceremoniał szkolny. Wykazują się życzliwym sto-

sunkiem nie tylko do siebie, ale również do osób dorosłych, w tym pracowników szkoły. Uczniowie znają i przestrzegają normy społeczne, znają 

swoje prawa i obowiązki zawarte w statucie, jednakże sygnalizują pojedyncze przypadki nieprzyjemnych dla nich zachowań. Nauczyciele 

wspólnie z uczniami i rodzicami dokonują systemowej analizy działań wychowawczych poprzez monitorowanie realizacji programu wycho-
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wawczego i profilaktyki, ankietowanie, obserwacje uczniów, rozmowy indywidualne, grupowe z uczniami i ich rodzicami, współpracę z innymi 

nauczycielami. Wymaganie jest spełnione. 

 

Opis wymagań: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji.  

Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: W szkole prowadzone są działania, które służą wyrównaniu i zwiększaniu szans edukacyj-

nych z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych. Nauczyciele rozpoznają warunki psychofizyczne, potencjał rozwo-

jowy, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną uczniów. Diagnozy dokonuje się w sposób systemowy, przeprowadza ją zespół złożony z wy-

chowawcy, pedagoga i nauczycieli przedmiotu. W diagnozowanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów angażują się nauczyciele, ro-

dzice, uczniowie oraz społeczność lokalna. Nauczyciele przeprowadzają wywiady środowiskowe, ankiety i obserwacje uczniów. Na tej podsta-

wie organizowana jest pomoc dydaktyczna, materialna i wychowawcza. W procesie edukacyjnym stosuje się zasadę indywidualizacji metod, 

form i treści. W szkole organizowane są zajęcia pozalekcyjne, które interesują uczniów, są im potrzebne oraz dostosowane do ich potrzeb. Nau-

czyciele stosują podczas zajęć lekcyjnych rozmaite sposoby indywidualizowania pracy z uczniami. Respektują zróżnicowane tempo pracy 

uczniów, zróżnicowane style uczenia się, wspomagają indywidualnie uczniów, którzy mają trudności z uczeniem, realizacją zadań, rozwiązywa-

niem problemów. Nauczyciele uwzględniają uzdolnienia i zainteresowania uczniów, stwarzają im różnorodne okazje do odniesienia sukcesu na 

miarę ich możliwości. Szkoła podejmuje skuteczne i adekwatne działania służące przezwyciężaniu trudności wynikających ze społecznej sytuacji 

uczniów. Wymaganie jest spełnione. 
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2. EWALUACJA WEWNĘTRZNA  

,,KSZTAŁTOWANIE POSTAW I WYCHOWANIA DO WARTOŚCI” 

- przeprowadzona przez zespół do spraw ewaluacji kształtowania postaw społecznych i wychowania dla wartości: wychowawcy, pedagog 

oraz psycholog szkolny. 
 

Analiza wyników ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli: 

Ankietowani nauczyciele (grupa 15 osobowa) jednoznacznie (100%) stwierdzili, że uczniowie uczestniczą w tworzeniu i zmianie działań wy-

chowawczych promujących właściwe postawy i zachęcających do pielęgnowania wartości w naszej szkole. Dzieje się to np. podczas godzin wy-

chowawczych – gdzie mają wpływ na tworzenie regulaminów klasowych i szkolnych; przygotowują apele i spektakle profilaktyczne, uczestniczą 

w akcjach charytatywnych, realizują zadania Programu Wychowawczego i Profilaktycznego. 

Za najbardziej promowane w naszej szkole postawy i wartości nauczyciele uznali: tolerancję, szacunek dla innych, patriotyzm, odróżnianie 

dobra od zła oraz uczciwość. 

Podczas budowania zespołu klasowego najbardziej zależy im na ukształtowaniu w uczniach wzajemnego szacunku, uczciwości , tolerancji       

i integracji uczniów.  

Do innych postaw i wartości wymienianych w ankiecie należą: kultura osobista, odpowiedzialność, dbałość o zdrowie, postawy prospołeczne, 

prawdomówność, solidarność, otwartość, ciekawość świata, empatia, świadomość ekologiczna, poszanowanie cudzej własności, zaufanie, po-

czucie własnej wartości, sprawiedliwość, przyjaźń, wrażliwość na potrzeby innych, zgodna współpraca. 

Wszyscy badani nauczyciele komunikują swoim podopiecznym jakich zachowań się od nich oczekuje. Wszyscy też na bieżąco w ocenie postaw 

uczniów stosują system oceniania zapisany w WSO. 

Łamanie zasad przez uczniów i nie respektowanie ustalonych norm najczęściej skutkuje rozmową indywidualną z uczniem (10) , rozmową           

z rodzicami (8) lub przeprowadzoną w klasie pogadanką (6). W powtarzających się przypadkach uczniowie kierowani są na rozmowę z pedago-
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giem (5),  z psychologiem (3), nauczyciele przypominają  zasady zachowania zapisane w Statucie Szkoły  (5), wpisują uwagę do dziennika,  

notatkę do rodziców lub stosują kary przewidziane w  WSO. 

Pozytywne zachowania dzieci są także dostrzegane przez ankietowanych nauczycieli, którzy najczęściej nagradzają uczniów poprzez ustną  

pochwałę na forum klasy. Ten rodzaj wzmocnienia właściwych postaw wpisało 13 ankietowanych. Ale stosują również nagrody (dyplomy,  

rzeczowe) – 6, wpis do dziennika – 3, dostarczanie wzorców zachowania – 2, przyznanie przywileju – 2, pochwala do rodziców, dobra ocena  

z zachowania. 

Wszyscy ankietowani nauczyciele uznali, że w szkole podejmowany jest szereg działań mających na celu kształtowanie właściwych postaw 

uczniów oraz wpajanie systemu wartości. Według nich należą do nich przede wszystkim projekty edukacyjno – wychowawcze, akcje charyta-

tywne, ekologiczne, uroczystości środowiskowe, szkolne  i klasowe, spotkania z pedagogiem, policją, zajęcia pozalekcyjne. Zwrócili też uwagę 

na wzmacnianie kompetencji edukacyjnych i wychowawczych nauczycieli (ciągłe dokształcanie się) i rodziców (pogadanki, spotkania ze  

specjalistami). 

100 % ankietowanych stwierdziło, że zachęca swoich uczniów do udziału w akcjach charytatywnych i prospołecznych. Robią to poprzez  

mówienie o wrażliwości na potrzeby innych, zachęcanie do dzielenia się z innymi, włączanie do współpracy w przygotowaniu akcji, nagrody za 

udział, przykład własny nauczyciela. 

Wśród instytucji wspomagających działania wychowawcze szkoły za najbardziej  cenne w kształtowaniu właściwych postaw i zachowań 

uczniów ankietowani nauczyciele uznali wsparcie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – 12, Policji – 11 oraz Regionalnego  Centrum  

Profilaktyki Uzależnień dla Dzieci i Młodzieży – 7. Wymienili też Kościół, Rogozińskie Centrum Kultury, Straż Pożarną, Bibliotekę Publiczną, 

Muzeum Regionalne, 

Monar, Caritas, PCK, NFZ, Urząd Gminy i Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Na pytanie ankiety jakie czynniki wpływają negatywnie na kształtowanie właściwych postaw uczniów i pielęgnowanie wartości, ankietowani 

najczęściej wymieniali brak współpracy rodziców ze szkołą, niewłaściwe podejście rodziców  (12). Dużą winą obarczyli też  Internet  

i  telewizję (6). Istotnym też uznali negatywny wpływ rówieśników (grupy ryzyka, szukanie aprobaty) (5), zły przykład dorosłych (rodziny  
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dysfunkcyjne, miejsce zamieszkania, otoczenie) (6). Do innych niekorzystnych czynników zaliczyli indywidualne cechy ucznia (niski poziom 

inteligencji, umiejętności społecznych, radzenia sobie z emocjami, nieadekwatny poziom poczucia swojej wartości),  brak konsekwencji  

w działaniu wobec dziecka, ucznia, czynniki związane ze szkołą (niepowodzenia szkolne, zbyt liczne klasy, postawy nauczycielskie), mało  

wyrazisty system oceniania zachowania.  

87% ankietowanych stwierdziło, że nasi uczniowie w większości prezentują pożądane postawy i pielęgnują wartości kiedy są w szkole. Według 

13%, w szkole uczniowie robią to sporadycznie. 

 Poza szkołą większość uczniów prezentuje właściwe postawy  i wartości według 66% badanych, a 33% twierdzi, że poza szkołą dzieje się to 

tylko sporadycznie. 

Do najbardziej przestrzeganych postaw i pielęgnowanych wartości, które prezentują nasi uczniowie ankietowani nauczyciele zaliczyli: troskę      

o własne zdrowie, poczucie własnej wartości, tolerancję, przyjaźń, udział w akcjach charytatywnych i świadomość ekologiczną. 

Zdaniem ankietowanych, u uczniów naszej szkoły najbardziej kształtować jeszcze trzeba: docenianie wiedzy jako wartości, empatię, szacunek 

dla innych, integrację i postawy prospołeczne. 

 

Wnioski 

 Należy wzmocnić współpracę z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, zmobilizować ich do częstych kontaktów 

ze szkołą, szczególnie rodziców uczniów , którzy nie prezentują właściwych postaw i wartości.  

 Uwrażliwiać uczniów i rodziców na bezpieczne i rozsądne korzystanie z multimediów, które bywają negatywnym czynnikiem wpływającym 

na utrwalanie niewłaściwych  postaw i wartości;   wskazywać wybrane programy, platformy edukacyjne, strony internetowe itp.              

wspomagające odpowiedni rozwój ucznia i propagujące ogólnie przyjęte pozytywne wartości ludzkie. 

 Ukazywać uczniom konieczność doskonalenia samego siebie, wzmacniać przekonanie i chęć do zdobywania wiedzy i umiejętności, które są 

wartością każdego człowieka 
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 Należy zawsze i konsekwentnie reagować na niewłaściwe zachowania uczniów oraz jasno określać reguły zachowania poprzez ukazywanie 

sensu praw i obowiązków, zasad i reguł etycznych, nakazów i zakazów obowiązujących w różnych sytuacjach społecznych: w grupie  

rówieśniczej, w szkole, w rodzinie, w społeczności lokalnej.  

 

 Angażować uczniów w działania mające na celu kształtowanie postaw społecznych, by ukształtować w nich świadomość przynależności  

społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej  i wspólnoty narodowej) oraz poczucie odpowiedzialności za innych, za środowisko, wspólnotę, 

szkołę, małą i dużą Ojczyznę. 

 

 

Podsumowanie ankiety dla rodziców 

Ankietę wypełniło 68 rodziców z klas 2a, 3d, 5a i 6a. Zakres badania dotyczył postaw uczniów w szkole i poza  nią, czynników wpływających na 

postawę uczniów i poziomu zgodności propagowanych w szkole wartości z oczekiwaniami uczniów. 

 

o Nauczyciele powinni zachęcać do czytelnictwa  i motywować uczniów do poszerzania wiedzy  i rozumienia nauki jako wartości poprzez: 

o omawianie nowości wydawniczych   23,5% (16 osób) 

o pokazania wartości i walorów książki   36,8% (25 osób) 

o poprzez udział w akcjach promujących czytelnictwo 22,1% (15 osób) 
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3. BADANIA SONDAŻOWE; ,,SZKOŁA WOLNA OD ZAGROŻEŃ”, ,,JA I KOMPUTER”, ,,MOJE DZIECKO I KOMPUTER” 

- badania przeprowadzone wśród uczniów i ich rodziców przez wychowawców klas i pedagoga szkolnego. 

 

Wnioski wynikające z analizy danych uzyskanych za pomocą ankiety ,, Szkoła wolna od zagrożeń”: 

1. Zadawalający jest fakt, że 79 % badanych uczniów z ochotą uczęszcza do szkoły. Rodzice sądzą, że zadowoleni uczniowie stanowią aż 

97 % badanych. Nastąpił wyraźny wzrost wskaźnika w porównaniu z rokiem 2016 (uczniowie – 63%, rodzice- 93%). 

2. Uczniowie swą niechęć do szkoły motywują: zbyt dużą liczbą lekcji, zadań domowych, porannym wstawaniem, nieprzydatnością zdoby-

wanych wiadomości, stresem, a nawet nudą. 

3. Daje się zauważyć, że wraz z wiekiem uczniowie częściej doświadczają przemocy ze strony innych uczniów: klasa III b- 17%, klasa VI a- 

63%. 80% Rodziców twierdzi, że ich dzieci w szkole czują się bezpiecznie.  

4. Wśród form przemocy uczniowie najczęściej wymieniają: poniżanie- 25%, dręczenie- 10%, izolację rówieśniczą – 2,6%. W porównaniu 

do lat ubiegłych wyraźnie wskazano na pobicia i kradzieże- po 9%.   

5. Najczęściej spotykane zachowania agresywne występują w czasie przerw, na boisku szkolnym, w szatni i w toalecie. Rodzie uczniów 

wskazują także na przejście miedzy szkołami. 

6. Poczucie rozwiązywania problemów dotyczących przemocy wśród uczniów jest duże, bo w klasie stanowi 85%, a w szkole 70%. 

7.  Z prośbą o pomoc w sytuacji zagrożenia agresją i przemocą ze strony rówieśników uczniowie zwracają się do rodziców (74%), nauczy-

cieli (40%), kolegów (16%), pedagoga szkolnego (7,8%), dyrekcji szkoły (4%). Rodzice tych uczniów uważają, w 95 %, że to oni pierwsi 

zapoznają się z problemami swych dzieci, w dalszej kolejności informowani są wychowawcy (30%) i przyjaciele (4,5%). Dorośli,            

w przeciwieństwie do swych dzieci, nie dostrzegają istotnej roli w tym obszarze pedagoga i dyrekcji szkoły. 
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8. Jeśli chodzi kontakt z narkotykami: 100% badanych uczniów twierdzi, że nie próbowało i nie zażywało narkotyków, ale 3 osoby tzn. 4% 

badanych utrzymuje, że próbowano ich nakłaniać do spożycia niebezpiecznych substancji. Rodzice są zadania, że temat uzależnień córki, 

syna, jak dotychczas ich nie dotyczy.    

U 9% badanych wystąpiło namawianie do palenia papierosów, 8% do picia alkoholu, 5% uczniów zna smak papierosów i mocnych  

trunków.  

       Nie jest to spora liczba, ale dotyka ona problem, który nie można lekceważyć,  a wręcz przeciwnie wytycza obszar wzmożonej  

aktywności wychowawczej. 

9. Droga do i z szkoły dla rodziców (79%) i dla młodych respondentów (83%) wydaje się na ogół bezpieczna; jedynie starsi uczniowie, bądź 

wypadek drogowy może ten stan zakłócić. 

10.  Z wszystkich działań profilaktycznych najskuteczniejsze dla dzieci są spotkania    z Policją, zajęcia w Regionalnym Centrum Profilaktyki 

Uzależnień w Rogoźnie, zajęcia rozwijające uzdolnienia a także lekcje wychowawcze, spotkania z pedagogiem i psychologiem  

szkolnym. Doceniono apele konkursy i spektakle profilaktyczne,  a  najniższy procent badanych (8%) wskazało na pozytywną role kar.  

11. Rodzice badanych uczniów sugerują prowadzenie działań, które należałoby podjąć, by podnieść poziom bezpieczeństwa. Niektóre tj.  

monitoring boiska, rozmowy z pedagogiem i psychologiem szkolnym są już prowadzone, ale poprawienie widoczności dyżurujących  

nauczycieli, zwiększenie kontroli nad tym, kto wchodzi do szkoły wydają się zasadne 

12. Pozytywnym wydaje się fakt wzrostu odczuwanego przez respondentów bezpieczeństwa w szkole, bezpiecznej drogi do i z szkoły. 

 13.Z analizy danych wynikających z ankiet wynikają istotne różnice w spostrzeganiu problemów zagrożeń przez rodziców i przez ich dzieci. 

Pozytywnym wydaje się fakt wzrostu odczuwanego przez respondentów bezpieczeństwa w szkole, bezpiecznej drogi do i z szkoły.  

Spostrzeżenie to powinno być uwzględnione w zaleceniach do dalszej pracy dydaktyczno-pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018. 
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Wnioski wynikające z analizy danych uzyskanych za pomocą ankiety ,,Ja i komputer”, oraz ,,Moje dziecko a komputer”: 

 

1. Pytanie pierwsze dotyczyło ilości czasu spędzanego przed komputerem.  6% badanych uczniów stwierdziło, że nie korzysta z komputera, 

 rodzice zaś określili, że liczba ta jest mniejsza i wynosi 1,4 % badanych uczniów. Najwięcej uczniów (U- 33%, R- 37%) odpowiedziało,  

że korzysta z Internetu po 2, 3 godziny kilka razy w tygodniu. 

2. Najczęściej występująca odpowiedź wśród dzieci, na pytanie kto decyduje o czasie korzystania przez ciebie z Internetu, jest: ,,nikt”- 29%,  

kolejno decyzyjni w tym temacie są; matka, , ojciec, obydwoje rodzice.  

21% uczniów pozostaje bez kontroli, co do tematyki przeglądanych stron. Dorośli respondenci w podobnych liczbach utyskują na swój brak  

konsekwencji (30%). 

3. By zostać przy komputerze rezygnuje z wyjścia z rówieśnikami 18% uczniów, dla 77% ważniejsze ą relacje międzyludzkie. 

4. Na pytanie w jakim celu uczniowie korzystają z komputera uzyskano bardzo zdecydowane odpowiedzi: aż 80% badanych korzysta z gier  

elektronicznych, 48% korzysta z Internetu dla przyjemności, 41% serfuje by zdobyć wiedzę, 39% właśnie tak spędza wolny czas, 29% korzysta          

z komunikatorów i poczty elektronicznej, 9,8% w ten sposób zawiera nowe znajomości , a 3,7% w Internecie szuka wsparcia, sposobu rozwiąza-

nia swego problemu.  

Proporcje odpowiedzi rodziców dotyczące celu korzystania z Internetu są podobne z tym, że uważają oni za główny cel ich pociech, prócz gier, 

sposobu na nudę- zdobywanie cennej wiedzy. 

5. Przy pytaniu: czy możesz obejść się bez komputera. W klasach 49% badanych odpowiadało, że tak; ale aż 38% zaznaczyło odpowiedź  

,,tak, ale byłoby to trudne”. Zdecydowanie nie mogłoby żyć bez komputera 9,8% uczniów. 

6. Na zakaz korzystania z komputera uczniowie różnie reagują: 8,5% uważa się za rozkojarzonych, 7%, za przygnębionych, 3,7 % odczuwa silny 

niepokój, reaguje protestem. Podobnie uważają rodzice wzbogacając repertuar zachowań o agresję i silny opór- 9,5% 
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7. Rodzice na ogół orientują się, że dziecko korzysta z komunikatorów internetowych (U- 62%, R- 67%) i z powodzeniem wspólnie wymieniają 

istotne zagrożenia wynikające z korzystania z Internetu. Jednocześnie 26% uczniów informuje, że podają swój adres e- mail, numer telefonu, 

14,6% zdjęcie, 8,5% adres zamieszkania. 55% Uczniów nie umieszcza swoich danych w Internecie. 

8. 4% Badanej populacji uczniów doświadczyło cyberprzemocy. 

 

Na podstawie wyżej przedstawionych badań rozpoznano następujące potrzeby i problemy uczniów:  

1.Ograniczone szanse edukacyjne wynikające z zaburzeń rozwojowych min. : - dysleksja, - brak gotowości do podjęcia nauki w szkole: 

  potrzeba zdiagnozowania zaburzeń rozwojowych, uwarunkowań środowiskowych,  

 potrzeba pomocy psychologiczno- pedagogicznej, 

 potrzeba okresu adaptacyjnego,  

 organizacja przestrzeni nauczania  

2.Problemy okresu dojrzewania:  biologiczne, np. zmiany w wyglądzie,  społeczne, np. trudności w nawiązywaniu  

kontaktów,  psychiczne, np. „huśtawka” uczuć,  prawne, np. brak odpowiedzialności za swoje postępowanie.  

 potrzeba samoakceptacji,  

 potrzeba pozytywnego obrazu własnej osoby, 

  potrzeba rzetelnej informacji na temat dojrzewania,  

 potrzeba informacji na temat odpowiedzialności karnej dotyczącej nieletnich i młodocianych.  

3. Problemy zdrowotne:  niewłaściwe odżywianie,  choroby, np.: bulimia, anoreksja, alergie, otyłość i inne,  wczesna inicjacja seksualna, 

 nerwice, choroby psychiczne,  nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania. 

  potrzeba dobrych wzorców w rodzinie, szkole i mediach,  

 potrzeba uświadamiania konieczności leczenia,  
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 potrzeba asertywności i rzetelnej wiedzy na temat skutków przedwczesnej inicjacji seksualnej,  

 potrzeba miłości i akceptacji,  

 potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach i eliminowanie mitów związanych z uzależnieniem,  

 potrzeba szczęścia i zadowolenia,  

 potrzeba zabawy i odpoczynku, 

  potrzeba zachowań asertywnych.  

 4. Problemy związane z kryzysem autorytetu dorosłych:  nieporozumienia w domu,  kłopoty w szkole,  kwestionowanie wartości doro-

słych,  kwestionowanie autorytetów.  

 potrzeba autonomii i samodzielności,  

 potrzeba sukcesu w nauce, 

 potrzeba czytelnych i klarownych wymagań i oczekiwań rodziców i nauczycieli,  

 potrzeba konstruktywnych wzorców w rodzinie, szkole i mediach.  

5. Problemy związane z wysokim poziomem neurotyzmu:  skłonność do przeżywania stanów lękowych,  niska odporność na stresy, 

  problemy adaptacyjne w nowym środowisku: 

 potrzeba satysfakcji, miłości oraz radości w życiu,  

 potrzeba radzenia sobie w trudnych sytuacjach,  

 potrzeba akceptacji.  

6. Problemy natury psychicznej:  brak umiejętności nawiązywania kontaktów,  mankamenty komunikowania się,  trudności w kontak-

tach z rówieśnikami,  różne formy agresji: 

 potrzeba kontaktu z rówieśnikami,  
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 potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej, 

  potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości,  

 potrzeba umiejętności wyrażania swoich uczuć.  

7. Problemy tkwiące w środowisku:  adaptacyjno – integracyjne w nowym środowisku szkolnym,  problemy w nauce,  niedostatek     

ekonomiczny,  dysfunkcja rodziny, uzależnienia: 

 potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji,  

       potrzeba sukcesów w nauce,  

       potrzeba bezpieczeństwa,   

       potrzeba satysfakcji i zadowolenia z życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 21 

V. CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTKI  

 

Cele ogólne:  

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich 

praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.  

 Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie 

do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do  

wartości.  

Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku  

narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  

 

Cele szczegółowe:  

 POZNANIE SAMEGO SIEBIE, SAMOROZWÓJ - pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji, talentów oraz ich  

twórczego wykorzystania - pomoc w samopoznaniu i samoocenie, - inspirowanie dzieci do aktywności twórczej, rozwijanie umiejętności 

twórczego myślenia, samorealizacja poprzez twórcze działanie, - kształtowanie postaw asertywnych, - przygotowanie dziecka do  

przyjmowania pochwały i krytyki, do dawania i przyjmowania wsparcia, - przygotowanie ucznia do samodzielności.  

 WSPÓŁDZIAŁANIE - współdziałanie w grupie klasowej i szkolnej - prawa i obowiązki poszczególnych członków rodziny - wdrażanie 

do samorządności - kształtowanie umiejętności aktywnego słuchania - kształtowanie umiejętności komunikowania się - nauczanie  

wyrażania pochwały i krytyki - rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i prowadzenia negocjacji - integrowanie zespołu  

klasowego i tworzenie pozytywnego klimatu emocjonalnego w grupie  
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 KSZTAŁTOWANIE POSTAW - przestrzeganie norm społecznych i przepisów prawa - poznanie i kultywowanie wartości ogólnoludz-

kich (pojęcie dobra i zła) - kształtowanie postawy tolerancji i poszanowania poglądów innych ludzi - budzenie szacunku dla dobra  

wspólnego, jako postawy życia społecznego - kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne uczynki, postępowanie - uczenie  

właściwych, bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach - uczenie kultury życia codziennego - poszanowanie cudzej własności, pracy  

i własnej 

 UMIEJĘTNOŚCI - poprawne posługiwanie się językiem ojczystym, prezentowanie własnego zdania - kształtowanie umiejętności korzy-

stania ze źródeł informacji - uczenie umiejętnego i bezpiecznego korzystania z dóbr kultury - uczenie planowania swoich działań  

i realizacji planów - kształtowanie asertywności - kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie  

 PROMOCJA ZDROWIA - propagowanie zdrowego trybu życia, kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych - propagowanie  

wiedzy o tym, jak uniknąć chorób cywilizacyjnych - ostrzeżenia przed uzależnieniami takimi jak: narkomania, alkoholizm, nikotynizm, 

lekomania, uzależnienie od komputera  

 INNE - tworzenie poczucia bezpieczeństwa -”Stop agresji” - rozbudzanie ciekawości poznawczej i przedsiębiorczości - edukacja  

regionalna - edukacja teatralna - edukacja czytelniczo-medialna - przygotowanie do życia w rodzinie - wychowanie komunikacyjne - 

edukacja ekologiczna - współdziałanie rodziców z nauczycielami w realizacji zadań wychowawczo – profilaktycznych i  dydaktycznych 

szkoły - angażowanie rodziców do współorganizowania uroczystości klasowych i szkolnych - uwrażliwienie na niesienie bezinteresownej 

pomocy innym  
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VI. MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 

 W ROGOŹNIE 

 

Celem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania       

w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę posia-

da następujące cechy: 

 Kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 

 Zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury życia 

 Szanuje siebie i innych 

 Jest odpowiedzialny  

 Zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycji szkoły 

 Przestrzega BHP 

 Zna i rozumie zasady współżycia społecznego 

 Jest tolerancyjny 

 Korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologię informatyczną 

 Jest ambitny, kreatywny, odważny i samodzielny 

 Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych 

 Podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych 

 Szanuje potrzeby innych i jest chętny do pomocy innym 

 Jest odporny na niepowodzenia 

 Integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole 
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VII. METODY STOSOWANE DO REALIZACJI WYZNACZONYCH CELÓW:  

 gry i zabawy,  

 twórczość artystyczna dzieci,  

 projekty,  

 odgrywanie ról (symulacje, inscenizacje, dramy, scenki rodzajowe),  

 praca w terenie,  

 wycieczki tematyczne, 

  turystyczno- krajoznawcze.  

 

VIII. FORMY PRACY:  

 praca w zespołach zadaniowych,  

 praca w zespołach, 

  praca indywidualna,  

 koła przedmiotowe,  

 zespoły wyrównawcze,  

 Samorząd Uczniowski, 

  zajęcia pozalekcyjne,  

 gry i zabawy.  
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IX. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY.  

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu. 

Rodzice:  

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;  

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

Wychowawcy klas:  

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  

 prowadzą dokumentację nauczania;  

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;  

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

  informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologicznopedagogicznej;  
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  integrują i kierują zespołem klasowym;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;  

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;  

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich  

realizacji;  

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

  współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;  

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi. 

Nauczyciele:  

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;  

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych  

z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;  

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

  dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;  
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  wspólnie z pedagogiem I psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania 

edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;  

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;  

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:  

 przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

  uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny). 
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Pedagog i psycholog szkolny:  

 prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości  

psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

  udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów;  

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

                    Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli 

nam na kompleksowe działania i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa.  
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X. PLAN REALIZACJI ZADAŃ WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH  

  

 

KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ 

 

 

 

CELE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

 

I. Przygotowanie uczniów do świado-

mego, aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

 

1. Rozwijanie samorządności uczniów. 

Uczenie zasad demokracji.  

 

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych. 

Kształtowanie właściwych postaw w sto-

sunku do osób niepełnosprawnych, star-

szych i odmiennych kulturowo. 

 

3. Poznanie i respektowanie praw i obo-

wiązków ucznia. 

 

 4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, 

rozbudzanie pasji.  

 

5. Udział uczniów w konkursach, zawo-

dach sportowych i innych formach pre-

zentacji własnych umiejętności, wiedzy. 

 

 6. Kształtowanie umiejętności refleksyj-

 

Obserwacje 

rozwoju osobowości uczniów, ich zachowań 

 

Kalendarz imprez szkolnych 

Kronika szkolna 

 

Strony internetowe szkoły 

 

Plan dyżurów 

 

Protokoły wyborów i zebrań 

 

Gazetka szkolna 

 

Apele szkolne 

 

Lekcje wychowawcze- dyskusje, analizy zacho-

wań, ankiety wewnątrzszkolne 
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nego, celowego korzystania z elektro-

nicznych nośników informacji, Internet, 

gry komputerowe, telewizja, radio.  

 

7. Uczestnictwo w organizacji uroczysto-

ści szkolnych, imprez itp.  

 

8. Udział uczniów w akcjach organizo-

wanych przez szkołę. 

  

9. Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego, szkolnego.  

 

10. Organizowanie czasu wolnego.  

 

11. Upowszechnianie czytelnictwa, roz-

wijanie kompetencji czytelniczych 

uczniów. 

 

12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyj-

nej uczniów. 

 

 

Analiza semestralna i roczna 

 

 

Zapisy monitoringu wizyjnego 

 

II. Dążenie do uzyskania wysokiego 

poziomu kultury osobistej. 

 

1. Interioryzacja systemu pożądanych 

wartości i postaw prospołecznych. 

 

2. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, 

w tym kulturę języka. 

 

3. Wykonywanie prac na rzecz jednostki, 

klasy, szkoły, środowiska lokalnego. 

 

Obserwacje 

 

Rozmowy 

 

Ankiety szkolne i klasowe 

 

Informacje od rodziców  

i innych osób mających kontakt z uczniami  



 31 

 

4. Promowanie uczniów prezentujących 

pożądane postawy, wartości. 

 

5. Wykazywanie poszanowania dla cu-

dzych dóbr osobistych, mienia szkoły. 

 

6. Kształtowanie poczucia odpowiedzial-

ności za własne słowa i czyny.  

 

7. Praca na rzecz innej osoby, klasy, 

szkoły.  

 

8. Promowanie uczniów za pracę na rzecz 

klasy, szkoły, środowiska.  

 

9.  Przekazanie uczniom informacji na 

temat konieczności poszanowania cu-

dzych dóbr materialnych i osobistych 

oraz mienia szkoły.  

 

10. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej 

reakcji w sytuacjach konfliktowych  

   

 

Sprawozdania z realizacji planów wychowaw-

czych,  profilaktycznych, naprawczych 

 

Informacje zwrotne od zapraszanych do współ-

pracy osób np. psychologa, lekarza itp. 

Percepcja wartościowych filmów, sztuk teatral-

nych, wystaw.  

 

Scenki dramowe podczas apeli szkolnych  

 

Omawianie z uczniami prawidłowego postępo-

wania w trudnych sytuacjach.  

 

III. Rozwijanie zachowań asertywnych 

i empatycznych  

 

 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i 

zachowań uczniów w grupie rówieśniczej  

 

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i 

zabierania głosu.  

 

3. Przeciwdziałanie przejawom niedosto-

 

Stawianie uczniów w hipotetycznych sytuacjach 

wymagających zajęcia określonego stanowiska, 

pogadanki na lekcjach, prelekcje specjalistów.  

 

Realizacja programów profilaktycznych, opieka 

pedagoga, współpraca z PPP, psychologiem itp.  
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sowania społecznego. Przekazanie wie-

dzy na temat szkodliwego działania uży-

wek, narkotyków, również negatywnego 

oddziaływania nieodpowiedniego towa-

rzystwa.  

 

 

IV. Integracja działań wychowawczo-

profilaktycznych szkoły i rodziców  

 

 

1. Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz 

innymi prawnymi aktami Szkoły.  

 

2. Dokładne precyzowanie wymagań 

stawianych uczniom, dotyczących pożą-

danych przez Szkołę zachowań, które 

zapewnią utrzymanie ładu społecznego i 

bezpieczeństwa uczniów.  

 

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzi-

cami tematów z zakresu wychowania, 

adekwatnych do problemów klasowych.  

 

4. Badanie opinii rodziców odnośnie:  

 Skuteczności realizowanych za-

dań edukacyjnych i wychowaw-

czych;  

5. Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń wychowawczo-

profilaktycznych:  

 Udział rodziców w tworzeniu 

Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, Statutu Szkoły i 

innych;  

 

Na spotkaniach rodziców z wychowawcami klas.  

 

Działania pracowników szkoły mające na celu 

bezpieczeństwo uczniów: dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur i reagowanie w sytua-

cjach trudnych.  

 

W formie ankiet lub wyrażania opinii na zebra-

niach klasowych. 

  

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami ich 

oczekiwania odnośnie pracy wychowawczej i 

profilaktycznej.  

 

Współpraca z Radą Rodziców.  

Wywiadówki, tablica informacyjna , Prelekcje 

specjalistów,  

informacje przekazywane przez wychowawców.  

Angażowanie rodziców do uczestnictwa i 

współorganizowania uroczystości i wyjazdów 

klasowych, szkolnych.  
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 Udział w uroczystościach i impre-

zach szkolnych, klasowych;  

 Współpraca z rodzicami w pla-

nowaniu działań wychowawczych 

oraz pomoc w rozwiązywaniu 

problemów dziecka.  

 

6. Przekazanie rodzicom informacji na 

temat praw i obowiązków ucznia. 

 

7. Uczestnictwo rodziców w lekcjach 

otwartych.  

 

8. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, 

pomoc Szkole w poprawianiu warunków 

pracy i nauki.  
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KSZTAŁTOWANIE WIĘZI Z KRAJEM OJCZYSTYM, POSZANOWANIE DLA DZIEDZICTWA NARODOWEGO ORAZ INNYCH 

KULTUR I TRADYCJI 

 

 

CELE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

 

I. Kształtowanie poczucia przyna-

leżności do rodziny, grupy rówie-

śniczej i wspólnoty narodowej oraz 

postawy patriotycznej, miłości do 

ojczyzny, kultywowania tradycji  

 

 

1. Znajomość słów i melodii hymnu naro-

dowego.      

 

2. Kulturalne zachowanie się w miejscach 

Pamięci Narodowej, w czasie uroczystości 

szkolnych, w kościele i na cmentarzu. 

  

3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt 

szkolnych, akademii.  

 

4. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska 

o pamiątki po Nim.  

 

5. Prowadzenie kroniki szkolnej.  

 

6. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organi-

zacja i aktywny udział w uroczystościach o 

charakterze rocznicowym i patriotycznym. 

 

 

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i poza-

lekcyjne, uroczystości szkolne i klasowe, wy-

cieczki i wyjścia.  

 

Konkurs wiedzy o Patronie.  

 

II.Wprowadzenie w życie kultural-

ne Szkoły wspólnoty lokalnej  

 

 

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o wła-

snej miejscowości, regionie, kraju.  

 

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodzi-

ny i jej związek z historią regionu.  

 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, zajęcia 

dydaktyczne.  

 

Organizacja imprez, uroczystości szkolnych i 

uczestnictwo i uczestnictwo.  



 35 

 

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w 

życiu wspólnoty lokalnej, imprezach regio-

nalnych. Organizowanie imprez na rzecz 

Szkoły i środowiska. 

 

III.Wspólnota Europejska a tożsa-

mość narodowa  

 

 

1. Poznanie istoty Wspólnoty Europejskiej.  

 

2. Zachowanie tożsamości narodowej we 

wspólnocie. Wychowanie w duchu toleran-

cji.  

 

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej.  

 

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej, wy-

stawy, konkursy itp.  

 

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę toleran-

cji.  

 

WYCHOWANIE PROZDROWOTNE 

 

 

CELE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

 

I.Kształtowanie zachowań sprzyjających 

zdrowiu  

 

 

1. Korygowanie wad budowy, po-

stawy oraz wymowy.  

 

2. Kształtowanie nawyku dbania o 

własne zdrowie. Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała. Dbanie o 

schludny wygląd zewnętrzny.  

 

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, 

odżywiania i wypoczynku. Umiejęt-

ne zagospodarowanie czasu wolnego.  

 

Realizacja zajęć z gimnastyki korekcyjnej i zajęć 

logopedycznych.  

 

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące edu-

kację zdrowotną.  

 

Pogadanki na godzinach wychowawczych, orga-

nizacja czynnego wypoczynku w czasie wolnym, 

konkursy/działania dotyczące zdrowego stylu 

życia. Organizowanie kół zainteresowań. Spo-

tkanie z dietetykiem. 
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4. Kształtowanie sprawności fizycz-

nej, odporności. Uświadomienie roli 

i znaczenia sportu. Wpajanie nawyku 

rozwijania własnych predyspozycji 

w zakresie dyscyplin sportu.  

 

 

Lekcje wychowania fizycznego i zajęcia SKS. 

Organizowanie zajęć w terenie, wycieczek pie-

szych, rowerowych.  

 

 

II.Szkoła zapewnia uczniom poczucie bez-

pieczeństwa fizycznego i psychicznego  

 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa  

i higieny pracy ucznia.  

 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno- pedago-

gicznej.  

 

 

Opracowanie i realizacja harmonogramu dyżu-

rów nauczycielskich. Zapoznanie uczniów i ro-

dziców z zasadami bezpieczeństwa obowiązują-

cymi na terenie szkoły.  

 

Współpraca z powołanymi do tego instytucjami, 

organizacjami.  

 

W pracy z uczniami uwzględnia się orzeczenia 

poradni psychologiczno- pedagogicznej oraz 

opinie PPP  

 

III.Uzależnienia, rozpoznanie ich i zapo-

bieganie  

 

 

1. Podnoszenie wiedzy ucznia na 

temat zagrożeń społecznych.  

 

2. Kształtowanie umiejętności uni-

kania negatywnych wpływów śro-

dowiska.  

 

 

Współpraca i spotkania z kuratorem sądowym, 

lekarzem, psychologiem itp. 

 

Realizacja programów profilaktycznych odpo-

wiednio do potrzeb, prowadzenie zajęć terapeu-

tycznych z klasą. Kierowanie uczniów z rodzin 

problemowych na obozy terapeutyczne.  
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WYCHOWANIE EKOLOGICZNE 

 

 

 

CELE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

 

I.Rozwijanie wrażliwości na problemy 

środowiska  

 

 

1. Przybliżenie uczniom problematy-

ki konieczności ochrony środowiska 

naturalnego.  

 

2. Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan środo-

wiska naturalnego. 

  

3. Uwrażliwienie na związek degra-

dacji środowiska ze zdrowiem czło-

wieka.  

 

4. Wskazanie na sposoby dbania o 

przyrodę ożywioną i nieożywioną.  

 

 

Realizacja programów ekologicznych.  

Udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, Dzień 

Ziemi, zbiórka surowców wtórnych, porządko-

wanie terenu przyszkolnego w ramach godzin 

wychowawczych.  

 

Praca koła ekologicznego.  

 

Organizowanie zajęć w terenie. Realizacja ścież-

ki ekologicznej.  

Organizacja szkolnych konkursów ekologicz-

nych.  

 

Pogadanki tematyczne.  
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PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ 

 

 

CELE 

 

ZADANIA SZKOŁY 

 

 

FORMY I SPOSOBY REALIZACJI 

 

I. Podniesienie poziomu bezpieczeń-

stwa ucznia w szkole  

 

 

1. Doskonalenie warunków bez-

piecznego funkcjonowania ucznia w 

szkole i poza nią.  

 

2. Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi z ze-

wnątrz. 

  

3. Eliminowanie zagrożeń pożaro-

wych. 

  

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i 

higieny pracy oraz odpoczynku mię-

dzy lekcjami 

  

5. Ochrona mienia społecznego.  

 

6. Przeciwdziałanie agresji i przemo-

cy w szkole. 

 

7. Eliminowanie zagrożeń związa-

nych z zachowaniami ryzykownymi 

uczniów. 

 

  

 

 

Lekcje z wychowawcą, apele, pogadanki, za-

jęcia pozalekcyjne, zajęcia warsztatowe i pro-

filaktyczne. 

 

Organizacja Dnia Szkoły wolnej od zagrożeń, 

skrzynka zaufania, konkursy plastyczne. 
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II. Doskonalenie umiejętności  

rozpoznawania zagrożeń  

i właściwego zachowania się  

w sytuacjach niebezpiecznych 

 

1. Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do”  

i „ze” szkoły. 

 

2. Kształtowanie gotowości  

3. i umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w na-

głych wypadkach. 

4. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem towa-

rzyskim, podróżami,  

aktywnością w okresach 

wolnych od nauki. 

5. Doskonalenie umiejętności 

szacowania ryzyka sytua-

cyjnego, rozpoznawanie 

nietypowych sygnałów  

niebezpieczeństwa. 

6. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z korzysta-

niem z Internetu.  

7. Poznawanie sposobów 

krytycznego korzystania 

z mediów i prasy. 

8. Uświadamianie zagrożeń 

wynikających z zaży-

wania narkotyków, do-

palaczy I innych środ-

ków psychotropowych. 

 

 

 

 

Pogadanki, prezentacje multimedialne, spotkania 

z policjantem.  

 

Zajęcia z pielęgniarką szkolną i nauczycielem 

przyrody.  

 

Czytanie literatury dotyczącej tematu. 

 

Udział w spektaklach grupy teatralnej „TO MY”  
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III. Eliminowanie agresji z życia  

szkoły 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych  

i przemocowych. 

 

2. Kształtowanie postaw od-

rzucających przemoc 

oraz umiejętności niea-

gresywnego, asertywne-

go zachowywania się w 

sytuacjach konflikto-

wych i problemowych. 

3. Monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole 

uczniów zagrożonych agre-

sją I przemocą domową 

 

4. Badanie świadomości odpo-

wiedzialności nieletnich 

wobec prawa 

Skrzynka zaufania, program dla uczniów zagro-

żonych wykluczeniem  

IV. Wspieranie nabywania umiejętno-

ści radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych i konflik-

towych 

 

 

1. Doskonalenie umie-

jętności rozpozna-

wania czynników ry-

zyka. 

 

2. Propagowanie wiedzy o spo-

łecznych mechanizmach 

wywierania wpływu i kon-

struktywnych sposobach ra-

dzenia sobie ze stresem 

 

 

Negocjacje, mediacje, asertywna komunika-

cja własnych potrzeb, dyskusje, rozmowy, 

pogadanki. 

 

Aktywne uczestniczenie w lokalnych i krajo-

wych akcjach edukacyjnych. 

 

Współpraca z osobami i instytucjami zajmu-

jącymi się problematyką uzależnień. 
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3. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodzi-

ców, opiekunów w zakre-

sie zażywanie substancji 

psychoaktywnych, dopa-

laczy, narkotyków, pale-

nie papierosów) 

 

4. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektyw-

ność działań profilak-

tycznych. 

 

V. Zapobieganie niepowodzeniom 

dydaktycznym- wspieranie 

uczniów mających trudności  

w nauce i w przystosowaniu się  

w grupie. 

 

 

1. Diagnozowanie trudności  

   w nauce. 

2. Dostosowywanie wy-

magań do możliwości in-

dywidualnych uczniów, 

objęcie uczniów pomocą 

psychologiczną. 

3. Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

4. Tworzenie zespołów wsparcia. 

 

5. Budowanie motywacji do 

nauki. 

6. Rozwijanie zainteresowań 

i uzdolnień uczniów. 

7. Wdrażanie do aktywnych 

form spędzania wolnego czasu. 
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VI. Opieka zdrowotna i pomoc  

socjalna 

1. Organizowanie bezpłatnych 

obiadów w stołówce szkolnej. 

2. Zapomogi losowe dla dzie-

ci najbardziej potrzebujących, 

stypendia szkolne. 

3. Opieka po lekcjach w świe-

tlicy szkolnej- pomoc  

w nauce. 

Badania kontrolne prowa-

dzone przez pielęgniarkę 

szkolną. 

5. Troska o higienę oso-

bistą dzieci. Przeglądy 

czystości. 

6. Organizowanie akcji chary-

tatywnych na terenie szkoły, 

np. Szlachetna paczka. 

7. Propagowanie zdrowej 

żywności w sklepiku 

szkolnym. 

 

 

VII. Badania, diagnoza i analiza roz-

miarów niedostosowania społecz-

nego uczniów. 

        1. Opracowanie i przeprowa- 

           dzenie badań wśród uczniów,  

           rodziców i nauczycieli. 

 

Metody diagnostyczne 

 

VIII. Współpraca z instytucjami  

i stowarzyszeniami. 

1. Współpraca z GOPS, PCPR  

    w Rogoźnie 

2. Współpraca z PPP  

 w Rogoźnie 

3. Współpraca z Komisaria   

tem Policji w Rogoźnie 

 

 



 43 

4. Współpraca z Gminną Ko-

misją Rozwiązywania Pro-

blemów Alkoholowych w 

Rogoźnie i Punktem Konsul-

tacyjnym dla osób uzależnio-

nych i współuzależnionych 

5. Współpraca ze Świetlicą So-

cjoterapeutyczną przy  

ul. Fabrycznej 

6. Współpraca z Sądem 

Rodzinnym w Obornikach 

7. Współpraca z MONAR  

8. Współpraca z Klubem Spor-

towym Akademia Reiss 

 

 

XI. EWALUACJA 

           W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego ewaluacja. Należy, więc kontrolować zarówno 

przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. W tym celu w trakcie roku szkolnego należy przeprowadzić wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

badania diagnostyczne. 

Proces należy uzupełniać poprzez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje powinny być wykorzystywane do modyfikacji samego 

programu. Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do pracy na następny rok 

szkolny.  
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W załączniku proponowane narzędzia badawcze: 

 

1. ANKIETA DLA RODZICÓW ,,SZKOŁA WOLNA OD ZAGROŻEŃ” 

2. ANKIETA DLA UCZNIÓW „SZKOŁA WOLNA OD ZAGROŻEŃ” 

3. ANKIETA DLA RODZICÓW „MOJE DZIECKO A KOMPUTER” 

4. ANKIETA DLA UCZNIÓW „JA I KOMPUTER” 

5. ANKIETA DLA UCZNIÓW DOTYCZĄCA WYBRANYCH SPRAW SZKOŁY  

6. ANKIETA DLA NAUCZYCIELI DOTYCZĄCA WYBRANYCH SPRAW SZKOŁY  

7. ANKIETA DLA RODZICÓW DOTYCZĄCA WYBRANYCH SPRAW SZKOŁY  

 

 

Uchwała nr 8/2017/2018 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie 

 z dnia 19 września 2017 r. 

w sprawie uchwalenia programu wychowawczo-profilaktycznego 

w roku szkolnym 2017/2018 

 

 

Na podstawie art. 84 ust. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 i 949) oraz Regulaminu działania 

Rady Rodziców, po zapoznaniu się z projektem Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców  

Wielkopolskich w Rogoźnie przedłożonym przez Radę Pedagogiczną, Rada Rodziców postanawia: 

 

§ 1 

 

Uchwalić Program wychowawczo - profilaktyczny w Szkole Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie  dostosowany do 

potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym 

i profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 
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§ 2 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie realizowany będzie w roku 

szkolnym 2017/2018 

 

§ 3 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 3 im. Powstańców Wielkopolskich w Rogoźnie podlega opublikowaniu na 

stronie: www.sp3.rogozno.pl 

 

§ 4 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Szkoły. 

 

§ 5 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

                                                                Paula Binek 

(podpis Przewodniczącego Rady Rodziców) 
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ZAŁĄCZNIK 1 

ANKIETA  

,,SZKOŁA WOLNA OD ZAGROŻEŃ” 

Drodzy Rodzice! 

Pracownikom naszej szkoły zależy na poznaniu Państwa opinii na temat bezpieczeństwa Waszych dzieci. Ankieta jest anonimowa, dlatego prosimy nie obawiać się, odpowiadać szczerze.  

Mamy nadzieję, że pozwoli to nam poznać zagrożenia, aby łatwiej można im było zapobiegać. Swą odpowiedź należy zaznaczyć poprzez podkreślenie.  W miejscach wykropkowanych prosimy 

o udzielenie dłuższych wypowiedzi. 

1. Czy Państwa dziecko chętnie chodzi do szkoły? Jeśli nie, proszę podać przyczynę. 

A-  Tak 

B- Nie, bo:  ………………………………………………………………. 

2. Czy dziecko doświadczyło przemocy ze strony innych uczniów? Jeśli tak to, jaki to był rodzaj przemocy? 

A-  Tak: 

- pobicia 

- kradzież 

- niszczenie rzeczy 

- poniżenie słowne 

- zastraszanie, groźby 

- wymuszanie pieniędzy 

- izolacja ucznia od grupy rówieśniczej 

- inne:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

B-  Nie 

3. W jakim czasie miała miejsce przemoc wobec dziecka? 

A- W czasie przerw szkolnych 

B- Po zajęciach lekcyjnych 

C- W czasie lekcji 

D- W drodze do szkoły, w drodze ze szkoły 

4. Czy są miejsca w szkole i w jej pobliżu, które Państwa dziecko uważa za niebezpieczne? Jeśli tak, proszę je wymienić. 

A- Tak: ………………………………………………………………………………………………………. 

B-  Nie 
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5. Czy dziecko informowało Państwa, że ktoś mu proponował narkotyki? Jeśli tak to, w jakim miejscu i kto je dziecku proponował? 

A- Tak………………………………………………………………………………………………………. 

B- Nie 

 

6. Czy zauważyli Państwo lub dowiedzieli się, że dziecko pali papierosy? Jeśli tak, proszę podać, gdzie miało miejsce palenie papierosów? 

A- Tak ………………………………………………………………………………………………………………………………                   

B- Nie 

 

7. Czy zauważyli Państwo lub dowiedzieli się, że dziecko pije alkohol? Jeśli tak, proszę podać, gdzie miało miejsce picie alkoholu? 

A- Tak: …………………………………………………………………………………………………………………………….. 

B- Nie 

 

8. Czy dziecko czuje się bezpiecznie w drodze do szkoły, na ulicy? 

A- Tak 

B- Nie 

Jeśli nie to, które zagrożenia są Państwa zdaniem największe? 

- przemoc ze strony dorosłych 

- przemoc ze strony starszych uczniów 

- przemoc ze strony rówieśników 

- zagrożenie wypadkiem drogowym 

9.  Jeśli dziecko ma problem zwraca się z nim do: 

A- rodziców 

B- przyjaciela 

C- nauczyciela, wychowawcy 

D- pedagoga szkolnego 

E- dyrekcji szkoły 
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    10. Jakie działania należałoby podjąć, by podnieść poziom bezpieczeństwa w szkole ?    

........................................................................................................................ ............................................................................................................................. ..................................................................

.............................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................... 

11. Czy chcieliby państwo o czymś powiedzieć, co dotyczy bezpieczeństwa Waszego dziecka, a co nie zostało poruszone w pytaniach?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ZAŁĄCZNIK 2 

 

 

 

ANKIETA  

,,SZKOŁA WOLNA OD ZAGROŻEŃ” 

Drodzy Uczniowie!  
 

           Celem tej ankiety jest zebranie informacji o występujących zagrożeniach w naszym środowisku szkolnym, co pozwoli na skuteczne im zapobieganie.                                                                            

Ankieta jest anonimowa. Prosimy Cię o szczerość. Przeczytaj uważnie i zakreśl wybrane odpowiedzi. W miejscach wykropkowanych prosimy o udzielenie dłuższych wypowiedzi. 

1. Czy chętnie chodzisz do szkoły? Jeśli nie, proszę podać przyczynę. 

C-  Tak 

D- Nie, bo:  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

2. Czy doświadczyłaś/ łeś przemocy ze strony innych uczniów? Jeśli tak to, jaki to był rodzaj przemocy? 

C-  Tak: 

- pobicia 

- kradzież 

- niszczenie rzeczy 

- poniżenie słowne 

- zastraszanie, groźby 

- wymuszanie pieniędzy 

- izolacja ucznia od grupy rówieśniczej 

- dręczenie 

- inne:……………………………………………………………………………………………………………………………… 

D-  Nie 

 

3. Kiedy uczniowie najczęściej doświadczają przemocy? 

E- W czasie przerw szkolnych 

F- Po zajęciach lekcyjnych 

G- W czasie lekcji 

H- W drodze do szkoły, w drodze ze szkoły 

 

 

4. Najbardziej zagrożone agresją miejsca w szkole to :  

A-  szatnia                                                     

B-  korytarz                                          

C - toaleta                                               
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D- boisko 

F- klasa 

G- inne miejsca ………………………………… 

 

5. Narkotyki i inne środki psychoaktywne: 

A- namawiano Cię: .................tak, nie 

B- próbowałaś/ próbowałeś:   tak,  nie 

C- zażywasz: .......................... tak, nie 

 

6. Palenie papierosów: 

A- namawiano Cię: ................tak, nie 

B- próbowałaś/ próbowałeś:  tak,  nie 

C- palisz: ................................tak, nie 

 

       7.    Alkohol: 

A- namawiano Cię: ...............tak, nie 

B- próbowałaś/ próbowałeś: tak,  nie 

C- zażywasz: .........................tak, nie 

 

8.   Czujesz się bezpiecznie w drodze do szkoły, na ulicy? 
C- Tak 

D- Nie                Jeśli nie, to które zagrożenia są Twoim zdaniem największe? 

- przemoc ze strony dorosłych 

- przemoc ze strony starszych uczniów 

- przemoc ze strony rówieśników 

- zagrożenie wypadkiem drogowym 

       9.  Jeśli masz problem zwracasz się z nim do: 
C- rodziców 

D- przyjaciela 

F- nauczyciela, wychowawcy 

G- pedagoga szkolnego 

H- dyrekcji szkoły 

 

    10. Które z podejmowanych działań zapobiegawczych uzależnieniom, agresji są Twoim zdaniem najbardziej skuteczne? Podkreśl Twój wybór. 

- organizacja konkursów,                                   

 - organizacja apeli,    

  - przewidziane kary                                                                                               
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  - spotkania z Policją,                                           

 - zajęcia w Regionalnym Centrum Profilaktyki Uzależnień,          

 - spektakle profilaktyczne,                                 

- zajęcia z pedagogiem i psychologiem,                                   

- lekcje wychowawcze,                                      

- zajęcia rozwijające uzdolnienia i zainteresowania, 

 

11. Czy chcesz o czymś powiedzieć, co dotyczy bezpieczeństwa w szkole, a co nie zostało poruszone w pytaniach? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....................... 
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ZAŁĄCZNIK 3 

 

 

,,MOJE DZIECKO A KOMPUTER”’ 

 

        Celem tej ankiety jest pomóc rodzicom w zastanowieniu się nad odpowiedzią na pytanie „Czy mojemu dziecku zagraża komputer, Internet?”  

       Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczać w następujący sposób . 

 

 

1. Jak często pana/pani dziecko spędza czas przy komputerze?  

 każdego dnia 

 kilka razy w tygodniu 

 rzadko 

 nie spędza 

 

2. Jeśli dziecko codziennie korzysta z komputera, to ile czasu? 

 około godziny 

 2 -3 godziny 

 4 i więcej godzin 

 

3. Czy pani/pan ustalił/a z dzieckiem czas i zasady korzystania z komputera, z Internetu? 

 tak 

 nie  

 

4. Czy pan/pani konsekwentnie przestrzega tych zasad? 

 tak 

 nie  

 

5. Czy pan/pani kontroluje, co dziecko robi na komputerze, w Internecie? 

 tak 

 nie  
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6. Czy pana/pani dziecku zdarza się zrezygnować z wyjścia z kolegami, by zostać przy komputerze? 

 tak 

 nie  

  

 

7. Jeśli tak, to jak często? 

 bardzo często 

 często 

 rzadko 

 nigdy 

 

 

8. Do jakich celów pana/pani dziecko wykorzystuje Internet? Można wybrać 3 odpowiedzi. 

 gry 

 komunikatory  

 bez celu 

 zdobycie wiedzy 

 przyjemne spędzanie wolnego czasu 

 zawieranie znajomości 

 dostęp do stron „zakazanych” 

 rozwiązywanie problemów, szukanie wsparcia 

 

 

 

9. Czy pana/pani dziecko jest zalogowane na komunikatorach internetowych?  

 nie 

 tak, jakich?  …………………………………………………………………. 
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10. Czy pana/pani dziecko doświadczyło Cyberprzemocy? Jeśli tak, to, w jakiej formie? 

 nie 

 tak…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

11. Jeśli pana/pani dziecko nie może korzystać z komputera, to: 

 (można zaznaczyć więcej niż jedną prawidłową odpowiedź) 

 jest rozkojarzone 

 jest rozdrażnione 

 odczuwa silny niepokój 

 jest przygnębione 

 próby ograniczenia czasu przy komputerze, w Internecie, napotykają na jego silny opór 

 próby ograniczenia czasu przy komputerze wywołują nawet agresję 

 żadna z wyżej wymienionych odpowiedzi 

 

 

12. Proszę wymienić zagrożenia, które niesie ze sobą korzystanie z komputera, z Internetu: 

 

- ………………………………………………………………………………. 

 

-………………………………………………………………………………. 

 

-……………………………………………………………………………….  
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ZAŁĄCZNIK 4 

 

 

,,JA I KOMPUTER” 

 

Chcielibyśmy poznać Twoją opinię na temat korzyści i zagrożeń związanych  z korzystaniem z Internetu. Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczać w następu-

jący  sposób. Bardzo dziękujemy za szczere odpowiedzi .  

 

1. Jak często spędzasz czas przy komputerze?  

 każdego dnia 

 kilka razy w tygodniu 

 rzadko 

 nie spędzam 

 

 

2. Jeśli codziennie korzystasz z komputera, to ile czasu ? 

 około godziny 

 2 -3 godziny 

 4 i więcej godzin 

 

 

3. Kto najczęściej decyduje o czasie korzystania przez ciebie z komputera, Internetu? 

 matka 

 ojciec 

 obydwoje rodzice 

 nikt 

 

 

4.Czy rodzice kontrolują, co robisz na komputerze, w Internecie? 

 tak 

 nie  
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5. Do jakich celów wykorzystujesz Internet? Możesz wybrać 3 odpowiedzi. 

 gry 

 komunikatory i poczta elektroniczna 

  bez celu 

 zdobycie wiedzy 

 dla przyjemności 

 spędzanie wolnego czasu 

 zawieranie znajomości 

 dostęp do stron „zakazanych 

 rozwiązywanie problemów, szukanie wsparcia 

6.  Jeśli nie możesz korzystać z komputera, z Internetu to: 

 (można zaznaczyć więcej niż jedną prawidłową odpowiedź) 

 jesteś rozkojarzona/y 

 jesteś rozdrażniona/y 

 odczuwasz silny niepokój 

 jesteś przygnębiona/y 

 na próby ograniczenia czasu przy komputerze, korzystania z Internetu reagujesz stanowczym protestem 

 próby ograniczenia czasu przy komputerze, korzystania z Internetu wywołują u Ciebie nawet agresję 

 żadna z wyżej wymienionych odpowiedzi 

 

 

7. Czy Twoim zdaniem mógłbyś żyć bez komputera, Internetu? 

 tak, oczywiście 

 tak, ale byłoby to trudne 

 zdecydowanie nie 
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8. Jakie prywatne informacje podawałaś/eś przez Internet? 

 adres e- mail 

 adres zamieszkania 

 numer telefonu 

 zdjęcie 

 żadne z powyższych 

 

  

9. Czy jesteś zalogowany i korzystasz z komunikatorów internetowych? 

 nie 

 tak: jakich? …………………………………………………………………………… 

 

10. Czy doświadczyłeś Cyberprzemocy? Jeśli tak, to, w jakiej formie? 

 nie 

 tak…………………………………………………………………………………….. 

 

11. Proszę wymienić zagrożenia, które niesie ze sobą korzystanie z komputera, z Internetu: 

 

- ………………………………………………………………………………. 

 

-………………………………………………………………………………. 
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ZAŁĄCZNIK 5 

Ankieta dla uczniów 
 

Chcemy dowiedzieć się, co myślisz o wybranych sprawach dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy 

spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. Ankieta jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt 

nie będzie wiedział, kto ją wypełnił. Bardzo prosimy Cię      o szczere odpowiedzi. 

 

Poniżej znajduje się lista zdań. Przeczytaj uważnie każde z nich i zastanów się, w jakim stopniu się z nim zgadzasz. 

Wstaw X w jedną kratkę w każdym wierszu. 

 
 

 1 2 3 4 

 
Tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Nie 

A. Znaczenie zdrowia w mojej szkole 

1. W mojej szkole uważa się, że zdrowie i dobre samopoczucie jest ważną 
sprawą 

    

2. Wyjaśniono mi, co to znaczy, że moja szkoła jest szkołą promującą   zdrowie     

B. Atmosfera w mojej klasie i szkole 

3. Nauczyciele ustalają z nami reguły (zasady) pracy na lekcjach     

4. Nauczyciele pytają nas o zdanie w sprawach, które nas dotyczą     

5. Nauczyciele biorą pod uwagę nasze opinie     

6. Nauczyciele traktują mnie  sprawiedliwie     
7. Nauczyciele są dla mnie życzliwi     

8. Nauczyciele dostrzegają to, w czym jestem   dobra/-y     

9. Nauczyciele pomagają mi, kiedy mam jakieś kłopoty lub trudności     

10.  Uczniowie w mojej klasie są dla siebie życzliwi     
11.    Uczniowie w mojej klasie akceptują (przyjmują) mnie takim, jakim  jestem     

12. Gdy jakiś uczeń w mojej klasie ma jakiś kłopot, inny uczeń stara się 
mu pomóc 
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13.  Uczniowie w mojej klasie dokuczają sobie rzadko lub wcale 
(np. rzadko przezywają się, ośmieszają, popychają, biją się ze  sobą) 

    

14. Uczniowie w mojej klasie starają się, aby nikt nie był pozostawiony 
na uboczu 

    

C. Uczenie się o zdrowiu 

15. Na lekcjach różnych przedmiotów zajmujemy się tematami 
dotyczącymi naszego zdrowia i samopoczucia 

    

16.  Na godzinach wychowawczych omawiamy tematy dotyczące zdrowia 
i dbałości o nie 

    

17.   Możemy proponować tematy o zdrowiu, które nas interesują     

18.  Zajęcia na temat zdrowia i samopoczucia są dla mnie ciekawe     

19.  To, czego uczę się o zdrowiu w szkole, zachęca mnie do dbania o zdrowie     

D. Warunki w szkole i organizacja zajęć     

20.   W mojej szkole jest czysto     

21. Toalety i umywalnie w szkole są czyste i prawie zawsze jest w nich papier 
toaletowy, mydło, jednorazowe ręczniki lub suszarki 

    

22. Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole 
(np. nie śmiecą, nie niszczą sprzętu) 

    

 1 2 3 4 

 
Tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Nie 

23. Przy sprzyjającej pogodzie możemy spędzać przerwy międzylekcyjne na 
powietrzu 

    

24. W klasie zwykle codziennie zjadamy drugie śniadanie wspólnie 
z nauczycielem 

    

25. Jeśli jem obiad w stołówce szkolnej, mogę go zjeść spokojnie, 

bez pośpiechu (jeśli nie jesz obiadów w szkole, opuść ten punkt) 

    

E. Moje samopoczucie w szkole     

26.  Zwykle dobrze czuję się w szkole     

27.  Lubię być w szkole     

28. W szkole czuję się bezpiecznie     
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Niżej podano przykłady działań, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu.  

Pomyśl, czy w ostatnim roku podejmowałaś/-eś takie działania. Wstaw X w jedną kratkę w każdym wierszu 

 

 Tak Nie 

29. Staram się być bardziej aktywna/-ny fizycznie (np. więcej chodzić, biegać, jeździć na rowerze, 
ćwiczyć, tańczyć, uprawiać  sport) 

  

30. Zwracam większą uwagę na to, jak się odżywiam (np. jem codziennie śniadanie, jem codzien-
nie owoce i warzywa, piję więcej mleka lub kefiru/jogurtu, ograniczam słodycze, chipsy) 

  

31.    Ograniczam czas spędzany przy komputerze, tablecie, smartfonie, na oglądaniu   telewizji   

32. Bardziej dbam o higienę osobistą (np. czyszczę zęby co najmniej 2 razy dziennie, często myję 
ręce) 

  

33. Staram się w ciągu dnia znajdować czas na odpoczynek, przyjemne zajęcia (np. zabawę, 
hobby) 

  

34.    Staram się myśleć o sobie pozytywnie (dostrzegać swoje zalety,  sukcesy)   

35.  Proszę kogoś o pomoc, gdy mam jakieś kłopoty   

36. Kiedy zdarza mi się nieporozumienie z koleżankami/kolegami, staram się rozwiązywać je 
pokojowo (bez kłótni, bójek, agresji) 

  

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety! 

Co powoduje, że ŹLE czujesz się w szkole? – wpisz 

F. Co zrobiłaś/-eś dla swojego zdrowia w ostatnim roku? 



 61 

 

ZAŁĄCZNIK 6 

 

Ankieta dla nauczycieli 
 

Chcemy poznać Twoje zdanie na temat wybranych spraw dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy spróbować 

zmienić coś w szkole na lepsze. Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o szczere odpowiedzi. 

 

Niżej znajduje się lista zdań. Przeczytaj uważnie każde z nich i zastanów się, w jakim stopniu się z nim zgadzasz. 

Wstaw X w jedną kratkę w każdym wierszu. 

 
 

 1 2 3 4 

 
Tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Nie 

A. Warunki dla tworzenia szkoły promującej zdrowie 

1. W szkole, w której pracuję, uważa się, że zdrowie i dobre 
samopoczucie jest ważną sprawą 

    

2. Zapoznano mnie z koncepcją szkoły promującej zdrowie     

3. W szkole podejmowane są działania na rzecz   promocji zdrowia nauczy-
cieli (np. organizowane są szkolenia/warsztaty na temat   zdrowia 
i dbałości o nie, jesteśmy zachęcani do dbałości o zdrowie, organizowane 
są zajęcia ruchowe dla pracowników szkoły) 

    

B. Klimat społeczny w szkole 

4. Dyrekcja pyta mnie o zdanie w sprawach dotyczących życia i pracy szkoły     

5. Moje zdanie na temat życia i pracy szkoły jest brane pod uwagę     

6. Moje relacje z dyrekcją są dobre     
7. Czuję się doceniana/-ny przez dyrekcję  szkoły     

8. Dyrekcja udziela mi konstruktywnych informacji zwrotnych 
dotyczących mojej pracy 

    

9. Dyrekcja udziela mi pomocy, gdy jej potrzebuję     

10.    Relacje między nauczycielami są dobre     
11. Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują     

12.  Mogę otrzymać pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebuję     

13.  Moi uczniowie traktują mnie z szacunkiem     
14. Czuję, że uczniowie mnie lubią     

15.  Większość moich uczniów przykłada się do nauki     
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16.  Większość moich uczniów przestrzega ustalonych reguł pracy na lekcjach     

17.  Moje relacje z rodzicami uczniów są dobre     
18. Większość rodziców uczniów współpracuje ze mną w sprawach swoich 

dzieci 
    

     

19.  Mogę liczyć na pomoc wielu rodziców uczniów, gdy tego potrzebuję     

C. Edukacja zdrowotna uczniów i nauczycieli 

20.    Edukacja zdrowotna jest ważnym zadaniem w szkole, w której  pracuję     

21. Uwzględniam tematy dotyczące zdrowia w ramach programu przedmiotu, 
którego uczę 

    

22. Stwarzam uczniom możliwość proponowania tematów o zdrowiu, które ich 
interesują 

    

23.  Na zajęciach o zdrowiu stosuję metody aktywizujące     

24. Pytam uczniów, czy zajęcia o zdrowiu były dla nich ciekawe i zachęciły ich 
do dbałości o zdrowie 

    

 1 2 3 4 

 
Tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Nie 

25.    Uczestniczę w realizacji szkolnego programu  profilaktyki     

26.  Konsultuję z rodzicami tematy dotyczące zdrowia, które omawiam 
z ich dziećmi w czasie godzin wychowawczych (informuję rodziców 
o nich, pytam ich o ich opinie i propozycje w tej sprawie (jeśli nie jesteś 
wychowawcą, opuść ten punkt) 

    

27. Realizacja edukacji zdrowotnej dla uczniów jest dla mnie okazją do refleksji 
nad moim stylem życia i dbałością o własne zdrowie 

    

28. Uczestniczyłam/-em w ostatnich 3 latach w zajęciach/szkoleniach 
dotyczących zdrowia nauczycieli 

    

D. Warunki i organizacja nauki i pracy     

29.   W szkole jest czysto     

30. Podejmowane są systematyczne działania dla zmniejszenia hałasu w szkole 
w czasie przerw międzylekcyjnych 

    

31. Praca w szkole jest dobrze zorganizowana, równomiernie rozłożone są 
zadania do wykonania 

    

E. Samopoczucie w szkole     

32. Zwykle dobrze czuję się w pracy w szkole     

33.   Lubię pracować w tej szkole     

34. Poleciłabym/-łbym innym nauczycielom tę szkołę jako przyjazne miejsce 
pracy 
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F. Co zrobiłaś/-eś dla swojego zdrowia w ostatnim roku? 

Niżej podano przykłady działań, które sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu. 
Pomyśl, czy w ostatnim roku podejmowałaś/-eś takie działania. Wstaw X w jedną kratkę w każdym wierszu. 

 

 1 2 

 Tak Nie 

35. Staram się być bardziej aktywna/-y fizycznie (np. więcej chodzić, biegać, jeździć na rowerze, 
ćwiczyć, tańczyć, uprawiać sport, pracować w   ogrodzie) 

  

36.    Zwracam większą uwagę na to, jak się odżywiam (np. jem codziennie śniadanie, owoce   
i warzywa, piję więcej mleka lub kefiru/jogurtu, ograniczam słodycze, tłuszcz,   sól) 

  

37. Zwracam większą uwagę na systematyczne wykonywanie samobadania (np. masy ciała, ciśnie-
nia tętniczego, kobiety – piersi; mężczyźni –  jąder) 

  

38. Zwracam większą uwagę na utrzymywanie dobrych relacji z bliskimi osobami (np. rodziną, 
znajomymi) 

  

39.  Zwracam się do innych ludzi o pomoc, gdy mam jakiś trudny problem do rozwiązania   

40.    Znajduję częściej czas na relaks/odpoczynek (np. „wyluzowuję” się, robię to, co lubię)   

41. Staram się szukać pozytywów zarówno w sobie, jak i w innych ludziach (np. w uczniach, współ-
pracownikach,  rodzinie, znajomych) 

  

42.    Rozwijam swoje umiejętności radzenia sobie ze stresem,  napięciami   

43. Wyeliminowałam/-em jakieś zachowanie ryzykowne dla zdrowia, np. rzuciłam/-em palenie, nie nad-
używam alkoholu, lub podjęłam/-jąłem próby w tym kierunku (jeżeli nie podejmowałaś/-eś takich 
zachowań, opuść ten punkt) 

  

 

 

 

 

 

 

Co powoduje, że DOBRZE czujesz się w pracy w szkole? – wpisz 

Co powoduje, że ŹLE  czujesz się w pracy w szkole? – wpisz 
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ZAŁĄCZNIK 7 

 

Ankieta dla rodziców 
 

Chcemy poznać Pani/Pana zdanie na temat wybranych spraw dotyczących naszej szkoły. Dzięki temu możemy 

spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o szczere odpowiedzi. 

 

Poniżej znajduje się lista zdań. Proszę przeczytać każde z nich i zastanowić się, w jakim stopniu Pani/Pan się z nim 

zgadza. Proszę wstawić X w jedną kratkę w każdym wierszu. 

 
 

 1 2 3 4 5 

 
Tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Nie 
Nie 

wiem 

A. Warunki dla tworzenia szkoły promujacej zdrowie 

1. W szkole mojego dziecka uważa się, że zdrowie i dobre 
samopoczucie jest ważną sprawą 

     

2. Wyjaśniono mi, co to znaczy, że szkoła mojego dziecka jest 
szkołą promującą zdrowie 

     

B. Atmosfera w szkole mojego dziecka 

3. W szkole mojego dziecka są jasno określone zasady 
współpracy z rodzicami 

     

4. Jestem pytana/-ny o zdanie w sprawach dotyczących życia 
i pracy klasy lub szkoły 

     

5. Moje zdanie na temat życia i pracy klasy lub szkoły jest brane 
pod uwagę 

     

6. Jestem zachęcana/-ny do udziału w życiu i pracy klasy lub 
szkoły 

     

7. Dyrekcja szkoły i nauczyciele są dla mnie życzliwi      
8. Nauczyciele udzielają mi wyczerpujących informacji 

o postępach i zachowaniu mojego dziecka w szkole 
     

9. Nauczyciele i dyrekcja udzielają mi pomocy w sprawach 
mojego dziecka, gdy jej potrzebuję 

     

10.  Nauczyciele są dla mojego dziecka życzliwi      
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11.    Nauczyciele traktują moje dziecko sprawiedliwie      

12.  Nauczyciele dostrzegają to, w czym moje dziecko jest dobre      

13. Nauczyciele pomagają mojemu dziecku, kiedy ma jakieś 
kłopoty 

     

C. Edukacja zdrowotna dzieci w szkole 

14. Moje dziecko dużo uczy się w szkole o tym, jak dbać 
o zdrowie 

     

15. Wychowawca klasy konsultuje z rodzicami tematy doty-
czące zdrowia, które omawia z dziećmi w czasie godzin wy-
chowawczych (informuje rodziców o nich, pyta ich o ich 
opinie i propozycje w tej sprawie) 

     

 1 2 3 4 5 

 
Tak 

Raczej 
tak 

Raczej 
nie 

Nie 
Nie 

wiem 

D. Warunki i organizacja nauki w szkole 

16. W szkole mojego dziecka jest czysto      

17. Na zebraniach rodziców omawiane są sprawy związane 
z aktywnością fizyczną uczniów i ich uczestnictwem 
w zajęciach wychowania fizycznego 

     

18. Na zebraniach rodziców omawiane są sprawy zjadania przez 
dzieci śniadań w domu i posiłków w szkole 

     

19.  Jestem zapraszana/-ny do współorganizacji i/lub udziału 
w imprezach szkolnych związanych z aktywnością fizyczną 
i zdrowym żywieniem 

     

E. Moje samopoczucie w szkole dziecka 

20. Zwykle dobrze czuję się w szkole mojego dziecka      

21.  Lubię przychodzić do szkoły mojego dziecka      

22. Poleciłabym/-łbym innym rodzicom tę szkołę jako przyjazne 
miejsce dla dziecka i jego rodziców 

     

Co powoduje, że DOBRZE czuje się Pan/Pani, przebywając w szkole swojego dziecka? – proszę wpisać 

Co powoduje, że ŹLE czuje się Pan/Pani, przebywając w szkole swojego dziecka? – proszę wpisać 



 


