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I. WSTĘP  
 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.  

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje 
nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

Współczesny model nauczyciela 

Rola nauczyciela we współczesnej szkole jest wieloaspektowa. Dotyczy ona realizacji trzech podstawowych funkcji szkoły: funkcji 
wychowawczej, kształcącej i funkcji opiekuńczej. Niemałe znaczenie mają kwalifikacje nauczycielskie. 
Życie zawodowe nauczycieli wiąże się zawsze z obowiązkiem doskonalenia swego mistrzostwa i z ciągłym ustawicznym kształceniem się. 
Obowiązki zawodowe  wymagają od nauczyciela takich zalet, jak autorytet, empatia, skromność, cierpliwość oraz różnorodne kompetencje 
pedagogiczne. 
Istnieje wiele definicji kompetencji i zależnie od potrzeb akcentowane są poszczególne jego komponenty składowe. Są to: zdolności, cechy 
osobowości, wiedza i doświadczenie. Priorytetowe kompetencje nauczyciela to otwartość na zmianę. Oznacza to otwartość na podmiotowość, 
twórczy rozwój dziecka, na nowości i innowacje, radzenie sobie ze stresem, zdolność i gotowość rozstrzygania napięć i konfliktów w grupie 
szkolnej. Otwartość na zmianę to również tolerancja. 
Kompetentny nauczyciel to taki, który posiada rozległą wiedzę, umiejętności pedagogiczne, jest refleksyjny, rzeczowy, zna się na sprawach 
wychowania i kształcenia, charakteryzuje się fachowością. Nauczyciel musi wiedzieć-umieć-chcieć. 
Jednak esencję zawodu nauczycielskiego stanowią kompetencje komunikacyjno-interpretacyjne oraz kompetencje społeczne związane                          
z umiejętnościami wychowawczymi. Nauczyciel posiadający takie kompetencje w sposób umiejętny potrafi współpracować z innymi, skutecznie 
rozwiązuje konflikty. Umiejętności uznawane są jako jedne z najważniejszych zalet współczesnego nauczyciela.  
Kwalifikacje zdobyte w toku kształcenia formalnego nie wystarczają na całe życie. Należy aktualizować wiedzę i umiejętności, zachować 
równowagę między kompetencjami przedmiotowymi i kompetencjami pedagogicznymi. Szkoła staje się miejscem powstawania społeczeństwa 
wychowującego i uczącego się. Zmiany w systemie oświaty w naszym kraju stawiają nowe wyzwania nauczycielom, jeśli chodzi o ich 
kwalifikacje zawodowe. Nauczyciel poza przygotowaniem merytorycznym i pedagogicznym, powinien umieć podtrzymywać w miarę potrzeby 
kontakty interpersonalne oraz uczyć tego swoich uczniów. Umiejętności te, choć uwarunkowane są czynnikami osobowościowymi oraz 
kulturowymi można rozwijać i kształcić.  Nauczyciel współczesnej szkoły powinien posiadać umiejętności komunikacyjne. Komunikacja 
interpersonalna definiowana przez encyklopedię multimedialną PWN(1997) jako proces, dzięki któremu jednostka w bezpośrednim kontakcie z 
inną osobą przekazuje i otrzymuje informacje. Oprócz zachowań werbalnych (przekaz słowny) w komunikacji tej ważną rolę odgrywa 
komunikacja niewerbalna,  na którą składa się mimika, pozycja ciała, gesty, przestrzenne stosunki między komunikującymi się osobami. 

 

Nowa definicja wychowania 



Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 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, 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.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska 
lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień 
wynikających z diagnozy sytuacji wychowawczej środowiska szkolnego. 

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie 
byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą 
łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu  opiera się 
na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski,   wynikających z przyjętej w szkole koncepcji 
pracy.  

Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły, w tym z warunkami i sposobem oceniania 
wewnątrzszkolnego. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest spójny z zatwierdzonym szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia 
wymagania opisane w podstawie programowej.  

Uwzględnia również specyficzną sytuację kryzysu wielowymiarowego w jakim znalazła się obecnie edukacja – skutki pandemii, wojna               
w Ukrainie i związana z tym skomplikowana sytuacja  psychologiczna, ekonomiczna i społeczna. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym 
potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych          
z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów 
występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 



• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2021/2022, 

• wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych. 

Podstawowym celem niniejszego Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz 
zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym.  

 

Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich 
przedmiotów, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, pielęgniarką szkolną i pozostałymi 
pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

II. Wartości wybrane przez społeczność szkolną. 
Ustalenie wartości uznawanych przez społeczność szkolną nastąpiło poprzez badania przeprowadzone wśród nauczycieli, uczniów i rodziców      
z zastosowaniem metod: 
- ankiety ewaluacyjnej przeprowadzone wśród nauczycieli, uczniów i rodziców, 
- wybór z listy wartości, 
- wniosków z obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły,  
- wniosków z rozmów z rodzicami na zebraniach, 
- wniosków z rozmów z uczniami na godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych, 
- wniosków z dyskusji nauczycieli na zebraniach zespołów zadaniowych i klasowych. 
 

• Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób. 

• Bezpieczeństwo „w sieci”. 

• Zapobieganie uzależnieniom. 

• Godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią. 

• Okazywanie szacunku innym osobom. 

• Poszanowanie wartości i godności ludzkiej. 

• Rodzina. 

• Miłość. 

• Mądrość. 

• Budowanie relacji rówieśniczych. 



• Wywiązywanie się z obowiązków ucznia. 

• Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej. 

• Dbałość o honor i tradycje szkoły. 

• Dbałość o piękno mowy ojczystej. 

• Sprawiedliwość, uczciwość, szczerość, wiarygodność. 

• Rzetelność i odpowiedzialność, sumienność. 

• Prawdomówność. 

• Rozwijanie zainteresowań. 

• Ogólnoludzkie normy i wartości religijne, duchowość. 

• Kierowanie się własnym sumieniem. 

• Pomoc potrzebującym. 

• Zapobieganie dyskryminacji, tolerancja. 

• Kreatywność. 
 

III.  Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym. 
  Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie: 

➢ obowiązujących przepisów prawa oświatowego,  
➢ analizy aktualnej sytuacji epidemicznej,  
➢ kryzysu wywołanego wojną w Ukrainie,  
➢ sytuacji wychowawczej szkoły,  
➢ diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników 

ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących uczniów, rodziców, nauczycieli, wychowawców  i innych pracowników szkoły.  

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie analizy: 

• sukcesów wychowawczych szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych) 

• potrzeb uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po wielomiesięcznej izolacji  

• dokumentacji (teczki indywidualne uczniów, teczki wychowawców, dziennik elektroniczny Librus, pedagoga, psychologa, sprawozdania 
zespołów klasowych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów, protokoły rady pedagogicznej) 

• obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych oraz w czasie nauki zdalnej 

• rozmów indywidualnych  z uczniami, nauczycielami i rodzicami w czasie trwania wojny w Ukrainie (od 24.02.2022) 

• potrzeb rodziców 

• potrzeb nauczycieli 



• analizy wyników badań zewnętrznych – Instytut Profilaktyki Zintegrowanej: „Zdalne nauczanie a adaptacja do warunków społecznych   
w czasie epidemii koronawirusa” 

• wyników badań ankietowych przeprowadzonych w szkole w czerwcu i wrześniu 2022r.  (ankiety i ich opracowania w dokumentacji 
zespołu ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego) 
 

Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka i czynniki chroniące występujące w środowisku 
szkolnym. Stanowiły one ważną podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych.  
Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów         
w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły. 

Czynniki ryzyka: 

• skutki psychospołeczne pandemii koronawirusa Covid-19  (Badania Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej – aktualne wyniki ankiety 
przeprowadzonej w 2020/2021) 

• skutki psychospołeczne wywołane wojną w Ukrainie 
syndrom PTSD 
depresja 
przygnębienie 
zaburzone poczucie bezpieczeństwa 

• trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób społecznie akceptowany,  

• wulgaryzmy, przezywanie, wyśmiewanie na czacie i w mediach społecznościowych, 

• trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,  

• nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji, 

• trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe,  

• samotne rodzicielstwo. 
 
Czynniki chroniące: 

• dobra atmosfera w szkole,  

• uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, 

• „mała szkoła” – brak anonimowości w szkole,  

• sukcesy uczniów,  

• działania integrujące w szkole – dodatkowe zajęcia integracyjne po powrocie do szkół,  

• dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,  

• silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,  



• zdecydowany brak akceptacji dla przemocy,  

• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,  

• obecność w szkole specjalistów (pedagog, pedagog specjalny, logopeda),  

• wypracowane procedury bezpieczeństwa,  

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 
 

IV. Akty prawne. 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483) 
2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526) 
3. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz. U. 1989 nr 29 poz.155) 
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r., poz. 59) 
5. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 
przedszkolach, szkołach i placówkach. 
6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1189) 
7. Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982r. (Dz. U. z 2018r. p. 967) 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej 
wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895) 
9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017r. 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 d la szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356) 
10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków 
towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe 
nawyki żywieniowe. 

11. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. 
Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 826) 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r., 
poz. 1249) 
13. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 



147, poz.1231; Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473) 
14. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. Nr 180 poz. 1108).  
15. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 
731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 2005 r.) 
16. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jed nolity: Dz.U. 
Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957) 
17. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,oz. 1493) 
18. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi 
zmianami 
19. Ustawa o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich dnia 9 czerwca 2022 r. 1 Poz. 1700 
20. Ustawa z dnia 12 maja 2022 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1116) 
21. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1594).  
22. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. poz. 1593). 
23. Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1730) 

 24. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 sierpnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, 
wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz. U. poz. 1711)  

25. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 
wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. poz. 1610). 

26. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 – 2020 w zakresie celu operacyjnego nr 2 „Profilaktyka i rozwiązywanie problemów 
związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, w którym się 
mieszczą: Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
27. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 2020 roku. 
28. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w 
okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 (Dz.U.poz.1394) 

29. Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Ks. Antoniego Pęksy w Laskowcu. 

 



V. Wizja i misja szkoły. 
 
Jesteśmy publiczną szkołą podstawową działającą na rzecz kształcenia i wychowania dzieci.  
Szkoła nasza jest realizacją marzeń naszego patrona, księdza Antoniego Pęksy. 
Zgodnie z tym, nasz główny cel to kształcenie i wychowanie w duchu DOBRA, PIĘKNA I PRAWDY. 

 
Przyjęta wizja szkoły 

Jesteśmy bezpieczną i przyjazną dla uczniów szkołą, w której:  

• wychowujemy człowieka kulturalnego, świadomego swoich wyborów i umiejącego zachować się w różnych sytuacjach szkolnych                                 
i pozaszkolnych,  

• zapewniamy uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, 

• tworzymy życzliwy i przyjazny klimat, 

• wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez indywidualizację procesu nauczania i wychowania, 

• organizujemy pomocy psychologiczno – pedagogiczną uczniom,  

• stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich różnorodnych form (metody aktywne, projekty, innowacje), 

• zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia pełnosprawnego i niepełnosprawnego, 

• wspieramy uczniów w rozpoznawaniu predyspozycji i określaniu drogi ich  dalszej edukacji, 

• kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów do pełnienia różnych ról społecznych, 

• kształtujemy u uczniów zasady demokracji i samorządności,  

• uczniowie znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej objęci są opieką socjalno – materialną,  

• aktywnie współpracujemy z rodzicami, których traktujemy podmiotowo, a którzy mają poczucie współgospodarzy placówki, 

• współpracujemy ze środowiskiem lokalnym,  

• unowocześniana jest baza szkoły - wprowadzanie najnowszych technologii,  

• propagujemy wiedzę o Unii Europejskiej i rozwijamy tożsamość narodową, 

• dbamy o wszechstronny i permanentny rozwój kadry pedagogicznej.  



Założone efekty:  
1. Wysoka jakość pracy szkoły.  
2. Wszechstronne kształcenie uczniów z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych.  
3. Osiągnięcie sukcesów edukacyjnych przez każdego ucznia na miarę jego możliwości.  
4. Rozwój u uczniów zainteresowań i uzdolnień, kreatywności, odpowiedzialności oraz umiejętności korzystania ze zdobytej wied zy.  
5. Indywidualizacja procesu kształcenia i wychowania na wszystkich zajęciach.  
6. Szkoła wspomaga rodziców w wychowaniu dziecka.  
7. Nauczyciele, rodzice i uczniowie są współgospodarzami szkoły.  
8. W szkole funkcjonuje sprawny system komunikowania się i zarządzania.  
9. Jasno określone są wymagania edukacyjne oraz motywujący system oceniania, które kreują  środowisko przyjazne uczeniu się .  
10. Zapewnienie uczniom podstawy do realizacji dalszych celów i aspiracji oraz zdobycie wysokich lokat w różnorodnych konkursach.  
11. Osiągnięcie wysokich standardów edukacyjnych.  
12. Uczniowie prezentują postawy patriotyczne i obywatelskie, promują zdrowy styl życia, przeciwdziałają agresji, są obowiązkowi, 
odpowiedzialni za własne czyny, samokrytyczni i samodzielni, sprawiedliwi i tolerancyjni, otwarci na drugiego człowieka, szanują dobra kultury 
i przyrody.  
13. Wszystkie organizacje działające na terenie szkoły aktywnie współpracują ze środowiskiem lokalnym oraz pozyskują sojuszników                  
i sponsorów dla realizacji zamierzonych działań.  
14. Prezentowane osiągnięcia uczniów w środowisku lokalnym oraz współpraca z lokalnymi organizacjami są formą promocji szkoły.  
15. Szkoła, obiekty sportowe i plac zabaw spełniają wymogi bezpieczeństwa i higieny oraz są dobrze i estetycznie zagospodarowane. Szkoła 
zapewnia bezpieczne i przyjazne środowisko nauki.  
16. Wychowawcy, nauczyciele, logopeda, pedagog rozpoznają na bieżąco potrzeby i problemy uczniów. Szkoła organizuje pomoc 
psychologiczno- pedagogiczną oraz skuteczne działania w zakresie opieki i niesienia pomocy.  
17. Kadra pedagogiczna posiada wszechstronne przygotowanie do kształcenia uczniów oraz systematycznie podwyższa swoje kwalifikacje. 
 

Misja naszej szkoły 

Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu jest systematyczne podnoszenie jakości jej pracy 
we wszystkich obszarach działalności szkoły. W naszej szkole panuje atmosfera przyjaźni, życzliwości i wzajemnej akceptacji. Dokładamy 
wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.  
Jesteśmy szkołą, która:  

 zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby,  
 rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych zawodach oraz 

konkursach,  



 upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne,  
 wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące               

z zachowania pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,  
 systematycznie tworzy własną historię i tradycje, rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę,  
 dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się         

z różnych środowisk rodzinnych, a także w relacjach z uczniami niepełnosprawnymi,  
 dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę 

szkolną, 
 jest przyjazna dla uczniów, rodziców i nauczycieli,  
 wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami w procesie kształcenia i wychowania,  
 koordynuje oddziaływania wychowawcze szkoły i domu rodzinnego,  
 gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, ciekawego świata, wrażliwego i otwartego na środ owisko 
naturalne i społeczne, w jakim funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, 
odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, tolerancyjnego, zdolnego do współdziałania, sprawnie i świadomie posługującego się nowoczesnymi 
technologiami informatycznymi, twórczego oraz porozumiewającego się z ludźmi pochodzącymi z innych krajów. Nasz absolwent jest 
przygotowany do następnego etapu kształcenia i dobrze funkcjonuje w otaczającym go świecie.  

Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju we wszystkich sferach osobowości. Przygotowują się do wy pełniania obowiązków rodzinnych          
i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji i sprawiedliwości. Wartościami nadrzędnymi, przyjętymi w naszej szkole, są 
szacunek do drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych oraz tworzenie wspólnoty uczniów, nauczycieli i rodziców wynikającej ze 
współpracy i wzajemnego zaufania. 

 

VI. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 

CEL OGÓLNY PROGRAMU: 

Dbałość o integralny rozwój biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, tak by w przyszłości mógł wypełniać obowiązki 

rodzinne i obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności oraz zgodnie z systemem wartości 

reprezentowanym przez patrona szkoły księdza Antoniego Pęksę – wychowanie do wartości oraz wrażliwości na prawdę, dobro i piękno. 

 

CELE  SZCZEGÓŁOWE  PROGRAMU: 



• Promowanie  zdrowego  stylu  życia  (sfera fizyczna) 

• Wspieranie  indywidualnego  rozwoju  ucznia,  stosownie  do jego  potrzeb  i  możliwości (sfera emocjonalna i  poznawcza) 

• Kształtowanie  pozytywnych  postaw  społecznych  i  promowanie  bezpiecznych  zachowań (sfera społeczna) 

• Kształtowanie  więzi  z  krajem  ojczystym,  poszanowanie  dla  dziedzictwa  narodowego  oraz  innych  kultur  i  tradycji (sfera 

aksjologiczna) 

 

VII. Sylwetka absolwenta szkoły – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent? 
 
1. Absolwent naszej szkoły bez większych problemów funkcjonuje w otaczającym go świecie. Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg 
przyjaciół. Odnosi się z szacunkiem do innych ludzi. 
2. Jest stosunkowo samodzielny. Orientuje się w otaczającym świecie. Potrafi stawiać sobie cele dotyczące siebie i najbliższych, i je realizować. 
Korzysta z różnych źródeł wiedzy. 
3. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. Z pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych informacji, weryfikuje je, w oparciu o alternatywne 
źródła wiedzy. Odróżnia fikcje od świata realnego w przekazach medialnych.  
4. Jest otwarty. Dobrze współpracuje w grupie, potrafi dyskutować dostosowując się do obowiązującej formy dyskusji.  
5. Jest odpowiedzialny. Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się do błędu i gotów jest  ponosić 
odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. W swym działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniach 
zbiorowych wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w grupie.  
6. Jest rozważny. Potrafi przewidywać zagrożenia także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje zachowanie w ich przewidywaniu.  
7. Jest prawy. Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego otoczeniu. Umie stopniować oceny 
moralne. 
 8. Jest tolerancyjny. Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji oraz odmienności kulturowej 
różnych ludzi 
9. Jest rzetelny i punktualny. Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów.  

Ponadto dążymy do tego, aby nasz absolwent był: 

Dojrzały, prawdomówny i odpowiedzialny co oznacza, że szanuje otaczający go świat, zdaje   sobie sprawę z możliwych następstw różnych 
działań. Potrafi  przyznać się do błędu i jest gotów ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie i swoje decyzje.  W swym działaniu zwraca 
uwagę na względy bezpieczeństwa, unika zagrożeń  związanych z uzależnieniami i nie ulega  wpływom innych. W działaniach zbiorowych 
wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy grupy. Ma świadomość, że jego czyny są świadectwem tego, za kogo się uważa. 
Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. 



Samodzielny, zaradny, komunikatywny, kreatywny i otwarty  co oznacza, że orientuje się w otaczającym go świecie. Potrafi stawiać sobie 
cele dotyczące siebie i  najbliższych i je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Posługuje się narzędziami TIK. Potrafi zaprojektować 
nietypowe działania, dobierając odpowiednie metody postępowania. Zna języki obce, co ułątwia mu komunikację we współczesnym świecie. 
Umie ocenić sensowność i szanse realizacji własnych i cudzych pomysłów i podjąć właściwą decyzję. Podejmuje działania na rzecz środowiska 
szkolnego  i lokalnego ( wolontariat) 
Uczciwy, prawy i asertywny co oznacza, że rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu. Umie 
stopniować oceny moralne i nie gubi się w sytuacjach trudnych i niejednoznacznych. W pełni docenia znaczenie zaufania i stara się na nie 
zasłużyć. 
Tolerancyjny i empatyczny  co oznacza, że ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji oraz 
odmienności kulturowej (tradycje, symbole, przekonania religijne) różnych ludzi, jest empatyczny. Jego tolerancja przekłada się na postawy 
akceptacji odmienności innych. Wykazuje wrażliwość na potrzeby innych. Włącza się w akcje charytatywne. Działa w wolontariacie. 
Kulturalny i szanujący innych  co oznacza, że na co dzień stosuje formy grzecznościowe, swoim zachowaniem i  sposobem wyrażania dba              
o godność własną i nie narusza godności osobistej innych osób. Przestrzega zasad wymiany opinii z innymi i kultury dyskusji. Szanuje mienie 
własne, cudze i społeczne. Nie budzi zastrzeżeń jego wygląd zewnętrzny, higiena osobista i dbałość o zdrowie. 
Ma poczucie własnej wartości, ale jest krytyczny co oznacza, że akceptuje siebie, zna swoje możliwości i umiejętności oraz potrafi siebie 
zaprezentować, ale jednocześnie jest świadom swoich słabości, z pewnym dystansem podchodzi do uzyskiwanych informacji, wie że można je 
weryfikować w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach medialnych. 
Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy powinien znać  postać patrona szkoły, a umiłowanie Ojczyzny – Polski 
powinien realizować  we własnym życiu. Powinien znać i szanować  tradycje i kulturę własnego narodu; odnosić  się z szacunkiem do kultur 
innych narodów. 
 

 Opis ten towarzyszył będzie uczniom, rodzicom i nauczycielom, jako stały element systemu oceny zachowania opartego na obserwacji 

ucznia przez wychowawcę, działającego w porozumieniu z pozostałymi członkami rady pedagogicznej, a także na samoocenie ucznia. 

Efektem takiego rozwiązania będzie refleksja wszystkich zainteresowanych wychowaniem co do skuteczności i prawidłowości procesu 

kształtowania określonych postaw uczniów. 

VIII. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły i placówki. 
 
 

STRATEGIA WYCHOWAWCZ O-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY I PLACÓWKI 



 

Czynniki ryzyka wynikające 

z analizy ankiet 
przeprowadzonej wśród 

uczniów 

 
 
Rekomendacje 

Czynniki chroniące 

wynikające z analizy ankiet 
przeprowadzonej wśród uczniów 

 
 
Rekomendacje 

20,63 % określiło swoje 
samopoczucie w czasie 
trwania pandemii jako złe lub 
raczej złe. 
 

 

Dostarczenie rodzicom, nauczycielom i 
innym pracownikom szkoły aktualnej  
wiedzy o: 
zagrożeniach związanych ze skutkami 

depresji, PTSD, oraz innych przejawach 

złego samopoczucia  

39,68 % uczniów określiło swoje 
samopoczucie jako dobre lub 
bardzo dobre. 

Wspie ra n ie indywid ua ln e go potencja łu  

ucznió w, sta nowią cy ch  istotną  ba zę w 

budowa niu pozytywnych rela cji, dobrego  

klima tu szkoły, 

28,57% uczniów źle lub raczej 
źle radziła sobie z izolacją 
społeczną 

 
 

Poszerzenie wiedzy rodziców, 
nauczycieli             i wychowawców na 
temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 
zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży  

 

33,33% uczniów radziło sobie 
dobrze, lub bardzo dobrze z 
poczuciem izolacji społecznej w 
czasie trwania pandemii 

Zorganizowanie „sieci wsparcia 

uczniowskiego” przez SU 

 
Orga n izo wa n ie wspó lny ch wyjść , 

wycie cz ek , obchodzenie urodzin . 

28,57% uczniów wybrało 
niepokój  jako dominującą 
emocję towarzyszącą w czasie 
pandemii 

Zorga n izo wa n ie za jęć dla  uczniów kl. IV –  VIII 
w ra ma ch godzin wycho wa wcz yc h nt. „Czym 

jest niepokój i ja k można  sobie z nim ra dzić” . 

  

60,31% uczniów podczas 
pandemii najbardziej 
przeszkadzało poczucie 
izolacji  

Zachęcanie, poprzez organizowanie zajęć 
integracyjnych, do przełamywania 
zachowań izolujących 

  

  

 

84,12 % uczniów odpowiedziało, 
że w czasie pandemii wsparciem 
był dla nich rodzic. 

 

7,93 % określiło swoje obecne 
samopoczucie jako złe lub 
raczej złe. 

 61,90 uczniów określiło swoje 
obecne samopoczucie jako dobre 
lub bardzo dobre. 

 

42,85% uczniów 
odpowiedziało, że w roku 
szkolnym 2022/2023 
najbardziej obawia się 

Zorganizowanie zajęć dla uczniów kl. IV 
– VIII w ramach godzin wychowawczych 
nt. „Skutecznych strategii uczenia się”. 

  



trudności w nauce. 

38,09% uczniów zaznaczyła, 
że pojawia się smutek, gdy 
myślą o trudnych sprawach. 
 

   

80,95 % uczniów 
odpowiedziało, że wspierają 
ich rodzice, gdy jest im 
smutno. 

   

 
 
IX. Ceremoniał i tradycje szkoły oraz harmonogram imprez/uroczystości szkolnych.  
 
Ceremoniał i tradycje szkoły. 

1. Szkoła Podstawowa nr 1 w Laskowcu ma swego patrona, sztandar, logo oraz ceremoniał szkolny. 

1) PATRON SZKOŁY 

Patronem Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu jest ksiądz Antoni Pęksa.   

2) SZTANDAR SZKOŁY: 

Sztandar jest w kształcie kwadratu o wymiarach 80 cm na 80 cm . Wykonany jest z żorżety. Płat prawy stanowi barwa czerwona, na której 

wyhaftowany jest srebrną nicią orzeł w koronie. Płat lewy o barwie niebieskiej zdobi wyhaftowany srebrną nicią napis : Szkoła  Podstawowa 

imienia Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu i data 2004 oraz wizerunek Patrona. Sztandar obszyty jest złotymi frędzlami. 

3) LOGO SZKOŁY ma kształt żółtego owalu. W jego centrum umieszczony jest czarno-biały portret Księdza Antoniego Pęksy. Nad nim                   

w półokręgu widnieje granatowy napis: Szkoła Podstawowa Nr 1. Poniżej wizerunku patrona znajduje się w dwóch poziomych liniach napis 

wykonany czarną czcionką: im. Księdza  Antoniego Pęksy w Laskowcu. 

Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 1 im. Księdza Antoniego Pęksy w Laskowcu tworzą: 

a) Rozpoczęcie  roku  szkolnego 
Społeczność szkolna spotyka się po zakończeniu przerwy wakacyjnej, by uroczyście powitać nadchodzący rok szkolny. Po odprawieniu Mszy 
św. w kaplicy pod wezwaniem św. Pallotiego w Laskowcu, uczniowie gromadzą się w szkole. Podczas inauguracji grany i śpiewany jest hymn 



państwowy, a poczet sztandarowy wprowadza sztandar. Głos zabiera dyrektor i zaproszeni goście. 
b) Pasowanie pierwszoklasistów 
 W pierwszym półroczu każdego nowego roku szkolnego odbywa się uroczyste pasowanie uczniów klas pierwszych, którzy wstępują w szeregi 
szkolnej społeczności. Najmłodsi składają przysięgę. 
c) Dzień Patrona 
Co roku dnia 27 września cała szkolna społeczność obchodzi dzień poświęcony patronowi  - księdzu Antoniemu Pęksie. Uroczystości 
rozpoczyna Msza św. w intencji patrona. Potem uczniowie udają się na grób patrona na cmentarz komunalny, gdzie składają kwiaty i zapalają 
znicz a następnie wracają do szkoły, gdzie biorą udział w konkursach wiedzy o patronie i spotkaniach z członkami rodziny patrona. 
d) Dzień Dziecka i Dzień Sportu Szkolnego 
Szkoła przygotowuje imprezę środowiskową mającą charakter rozrywkowo – rekreacyjny. Odbywa się ona w czerwcu. Jej zadaniem jest 
integrowanie społeczności Laskowca ze szkołą poprzez rodzinne spotkania, ruch i zabawę. 
e) Nagrody dla uczniów 

Nagroda Rodziny Państwa Pęksów 

1 Celem przyznawania nagrody jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy odznaczają się nienaganną postawą etyczno - moralną, 
wyznają wartości bliskie i ważne dla Patrona Szkoły oraz każdego człowieka. Za swoje najważniejsze zadanie uznają też uzyskiwanie jak 
najwyższych wyników w nauce. 

2 Nagroda jest formą wyróżnienia, docenienia i podziękowania za sumienność, pracę na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, odznaczanie się 
dużą kulturą osobistą, kierowanie się wartościami bliskimi Patronowi naszej Szkoły i umiejętność jak najlepszego wykorzystania swoich 
zdolności. 

Nagrodę przyznaje się wybranemu uczniowi z klasy VIII, a jeżeli zaistnieje problem z wytypowaniem takiego ucznia w klasie najstarszej, 
nagrodę otrzyma uczeń klasy siódmej, który: 

− przez cały okres nauki uzyskiwał ocenę wzorową zachowania, 

− aktywnie działał na rzecz społeczności szkolnej i lokalnej, 

− cieszy się szacunkiem wśród uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

− bezinteresownie służy pomocą każdemu, kto jej potrzebuje, 

− wyznaje wartości bliskie Patronowi Szkoły, 

− odznacza się nienaganną postawą etyczno - moralną, 

− uzyskuje dobre wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,0), 

− dba o dobre imię szkoły, którą reprezentuje. 
Wręczenie Nagrody Rodziny Państwa Pęksów odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, 

rodziców  i zaproszonych gości.  
Statuetka „Najlepszy Absolwent Roku...”. 



1 Celem przyznawania statuetki jest promowanie w środowisku postaw uczniów, którzy za swoje najważniejsze zadanie uznają uzyskiwanie 
jak najwyższych wyników w nauce, w zachowaniu oraz innej działalności szkolnej na drugim etapie edukacyjnym. 

2 Nagroda jest najwyższym wyróżnieniem dla ucznia klasy VIII za całokształt osiągnięć w nauce i w pracy na rzecz społeczności szkolnej oraz 
wzorową lub bardzo dobrą postawę.  

3 Przyznawanie statuetki „Najlepszy Absolwent Roku…” ma służyć motywowaniu uczniów do osiągania jak najwyższych wyników w nauce 
oraz do aktywności społecznej. 

Statuetkę może otrzymać  uczeń lub uczennica kończący szkołę podstawową po spełnieniu wszystkich 3 niżej wymienionych kryteriów (a, b, c): 
a najwyższa wśród ósmoklasistów średnia ocen na świadectwie ukończenia szkoły, powyżej 5,0 oraz wzorowe lub bardzo dobre  

zachowanie, 

b świadectwa z wyróżnieniem na zakończenie klas: IV, V, VI, VII (najwyższa łączna średnia), 

 

a ponadto jedno z poniższych kryteriów: 

- osiągnięcia w konkursach przedmiotowych i artystycznych na szczeblu powiatowym i wyższym w klasach IV – VIII, 

- reprezentowanie szkoły w zawodach sportowych w klasach IV –VIII (osiągnięcia na szczeblu powiatowym i wyższym), 

- udział w życiu szkoły i środowiska, wolontariat. 

Nagrodę funduje Rada Rodziców na wniosek Rady Pedagogicznej. 
Wręczenie statuetki „Najlepszy Absolwent Roku ...” odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów , 

nauczycieli, rodziców i zaproszonych gości.  
Nagroda „Ambitny Uczeń”  

1 Nagrodę otrzymuje uczeń/uczniowie klas IV - VIII, po spełnieniu niżej wymienionych kryteriów: 

− co najmniej dobra ocena zachowania na świadectwie, 

− największy wzrost średniej ocen końcowych/końcoworocznych (w porównaniu ze średnią ocen śródrocznych wynoszący co najmniej 0,5 
stopnia). 

Wręczenie nagrody „Ambitny Uczeń” odbywa się podczas uroczystości zakończenia roku szkolnego w obecności uczniów, nauczycieli, 
rodziców i zaproszonych gości.  

f) Zakończenie roku szkolnego 
Społeczność szkolna spotyka się po zakończeniu nauki w danym roku szkolnym, by uroczyście pożegnać się przed przerwą wakacyjną.   

                     Po odprawieniu Mszy św. w kaplicy p.w. św. Wincentego Pallottiego uczniowie gromadzą się w szkole. Podczas uroczystości 

zamykającej rok szkolny grany i śpiewany jest hymn państwowy, a poczet sztandarowy wprowadza sztandar. Głos zabiera dyrektor i zaproszeni 

goście. 



Na stałe imprezy szkolne składają się: 

o uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 
o wybory do klasowych i szkolnego SU 
o akcja Sprzątanie Świata 
o Dzień Chłopaka 
o Dzień Patrona 
o pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej 
o Dzień Edukacji Narodowej 
o Święto Niepodległości 
o Mikołajki 
o Klasowe spotkania wigili jne 
o jasełka szkolne 
o zabawa karnawałowa 
o Dzień Babci i Dziadka 
o Walentynki 
o Pierwszy Dzień Wiosny – dzień samorządności 
o Dzień Kobiet 
o Poranek Wielkanocny 
o Klasowe śniadania wielkanocne 
o Święto Konstytucji 3 Maja 
o Szkolny Dzień Zdrowia 
o Dzień Dziecka 
o Piknik rodzinny/festyn szkolny/dzień sportu 
o wycieczki 
o uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 
X. Procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach kryzysowych. 
 
Na podstawie Rozporządzenia MEN i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w  sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej                                   
i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem, szkoła podejmuje działania interwencyjne polegające na powiadomieniu 
rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych.  
W rozporządzeniu §10 zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz 
interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. 



 
Zasady ogólne 
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu 
bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach 
ich dotyczących. 
Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły. Uczniowie wykraczający poza normy prawne i 
zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Statucie  Szkoły. 
W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych 
rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 
Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę w dzienniku lekcyjnym. 
Podstawy prawne stosowanych procedur: 

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity                
Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku z ustawą /. 

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  /Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./ 
3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/. 
4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./ 
5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form i metod działań policji w zakresie 

zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich. 
6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./ 
7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej   

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/. 
8) Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 6 z późniejszymi zmianami). 
 

WYKAZ PROCEDUR POSTĘPOWANIA: 

 
Numer 

procedury 
Nazwa procedury 

1. W przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego 

2. W przypadku zniszczenia mienia szkoły lub własności innego ucznia. 
3. W przypadku przywłaszczenia cudzej rzeczy. 
4. W przypadku zakłócenia toku lekcji. 

5. W przypadku dokonania przez ucznia fałszerstwa. 
6. Postępowanie nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji. 



7. Wulgarne słownictwo. 

8. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły. 
9. W przypadku stosowania przez ucznia przemocy. 

10. Procedura kontaktów z rodzicami. 
       11. W przypadku pojawienia się osoby obcej na terenie szkoły. 

12. Gdy zaistniał wypadek ucznia w czasie zajęć edukacyjnych. 

13. W przypadku złego samopoczucia ucznia. 
14. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 

15. W przypadku stwierdzenia, że uczeń jest pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

16. 
Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (wyzwiska, groźby, rzucanie 
przedmiotami, agresja fizyczna, zabór mienia). 

17. 
Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, groźby, szarpanie, agresja 
fizyczna, zabór lub zniszczenie mienia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych). 

18. 
Postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 
przebywającego na zajęciach   w szkole. 

19. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

20. Postępowanie w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci. 
21. Postępowanie w sytuacji zaniedbywania ucznia przez rodziców. 
22. Postępowanie dotyczące zasad odbierania dzieci ze szkoły. 

23. Postępowanie w przypadku spóźniania się ucznia na lekcje. 
 
1. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku nierealizowania przez ucznia obowiązku szkolnego. 

• Interwencję podejmuje się w przypadku nieobecności i braku informacji o przyczynie absencji ucznia w okresie jednego miesiąca na co 
najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole. 

Wychowawca: 

a) zobowiązany jest do podjęcia próby kontaktu z rodzicami (opiekunami prawnymi) w celu wyjaśnienia przyczyny nieobecności ucznia 
(rozmowa telefoniczna, wywiad środowiskowy). 

b) w przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami/ opiekunami prawnymi lub braku pisemnej informacji o przyczynie 
nieobecności ucznia: 

– powiadamia dyrektora szkoły. 
– wysyła list polecony do rodziców (opiekunów prawnych) wzywający do kontaktu ze szkołą w celu wyjaśnienia nieobecności dziecka              



w szkole. 
c)   W ciągu 7 dni od wysłania listu poleconego i dalszego braku kontaktu z rodzicami/opiekunami prawnymi wychowawca wysyła kolejny 

list polecony. 
d)  Po upływie kolejnych 14 dni powiadamia się organ prowadzący szkołę o nierealizowaniu  przez ucznia obowiązku szkolnego. 

 
2. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku zniszczenia mienia szkoły lub własności innego ucznia. 

• Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny, który był świadkiem zdarzenia lub któremu został zgłoszony fakt dokonania przez ucznia 
zniszczenia. 

Nauczyciel: 
a) Jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zajścia i ustalenia sprawcy oraz przeprowadzenia z nim rozmowy wychowawczej. 
b) Dokonuje wpisu o zajściu w zeszycie uwag klasowych. 
c) Powiadamia wychowawcę ucznia o problemie. 

 
Wychowawca: 

a) Informuje pisemnie rodziców/opiekunów prawnych o dokonaniu zniszczenia, poniesionych stratach finansowych i zobowiązuje rodzica 
(opiekuna prawnego) do zrekompensowania wyrządzonej szkody w nieprzekraczalnym terminie 7 dni. 

b) W przypadku braku rekompensaty w wymienionym terminie wychowawca informuje o problemie dyrektora szkoły, który podejmuje 
decyzję o ponownym wezwaniu do wyrównania szkody lub kieruje sprawę do wyjaśnienia na policję. 
 

3. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku przywłaszczenia cudzej rzeczy. 

• Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny, który był świadkiem zajścia lub któremu został zgłoszony fakt dokonania przez ucznia 
przywłaszczenia. 

Nauczyciel: 
a) Jest zobowiązany do wyjaśnienia okoliczności zajścia i ustalenia sprawcy oraz przeprowadzenia z nim rozmowy wychowawczej. 
b) Dokonuje wpisu o zajściu w zeszycie uwag klasowych. 
c) Powiadamia wychowawcę sprawcy o problemie. 

 
Wychowawca: 

• Informuje pisemnie rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i pokrzywdzonego o incydencie i podjętych działaniach. 

• W przypadku nieodzyskania przywłaszczonej rzeczy wzywa rodziców (opiekunów prawnych) do przybycia do szkoły w wyznaczonym 
przez siebie terminie w celu wyjaśnienia  sprawy. 



• W sytuacji braku możliwości wyjaśnienia sprawy z dzieckiem i jego rodzicami (opiekunami prawnymi) wychowawca informuje                        
o problemie dyrektora szkoły, który podejmuje decyzję    o ponownym wezwaniu do wyrównania szkody lub kieruje sprawę do 
wyjaśnienia na policję. 
 

4. Procedura powiadamiania o zakłóceniu toku lekcji. 

• Jeżeli zachowanie pojedynczego ucznia lub kilku uczniów nie pozwala nauczycielowi na normalną realizację lekcji, wysyła on 
przewodniczącego samorządu klasowego z informacją o zaistniałej sytuacji do dyrektora szkoły.  

• Nauczyciel uczący może również skorzystać w tej sytuacji z pomocy pracownika niepedagogicznego. Pracownik ten zobowiązany jest do 
udzielenia nauczycielowi pomocy. 

• Dyrektor szkoły udaje się do sali wskazanej przez nauczyciela i w razie konieczności zabiera ucznia/uczniów z sali lekcyjnej do odrębnego 
pomieszczenia, np. do gabinetu dyrektora. 

• Dyrektor szkoły wspólnie z wychowawcą przeprowadza z uczniami rozmowę i ustala konsekwencje ich zachowania w zależności od 
popełnionego wykroczenia. 

• Jeżeli uczeń w sposób poważny naruszył zasady obowiązujące w szkole – na wniosek dyrektora wychowawca powiadamia rodziców ucznia      
o jego zachowaniu. 

• Jeżeli uczeń w rażący sposób złamał zasady, wychowawca na wniosek dyrektora szkoły wzywa rodziców do natychmiastowego przybycia do 
szkoły. 

• Jeżeli przyczyną zakłócenia toku lekcji były przypadki określone w innych procedurach postępować należy według tych procedur. 

• Nie należy zakłócać toku lekcji innym nauczycielom (np. wychowawcom, których uczniowie aktualnie popełnili wykroczenie). 
 
5. Procedura w przypadku wykrycia fałszerstwa. 

W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) wykryje fałszerstwo:  

• Powiadamia o tym fakcie wychowawcę lub dyrektora. 

• Wychowawca wzywa do szkoły rodziców ucznia i powiadamia ich o zaistniałym fakcie. 

• W obecności rodziców podjęta zostaje decyzja o dalszym postępowaniu. 
 
SYTUACJE FAŁSZERSTWA W SZKOLE 
✓ dokonywanie wpisów do dzienników lekcyjnych (wpisywanie, poprawianie, usuwanie ocen, usprawiedliwianie nieobecności), 
✓ przedstawianie fałszywych zwolnień i usprawiedliwień od rodziców, 
✓ podrabianie (przerabianie) zwolnień lekarskich, 
✓ podkładanie prac innych uczniów jako własnych (prace ściągane z Internetu) oraz udowodnione przez nauczyciela ściąganie.  



✓ inne przypadki (podrabianie zgody rodziców na udział w wycieczce, dyskotece itp.) 
 
6. Postępowanie nauczycieli na wypadek ujawnienia agresji. 

• Nauczyciel, który zauważy zachowanie agresywne ucznia lub zostanie o nim poinformowany zgłasza ten fakt wychowawcy klasy lub 
dyrektorowi. 

• W przypadkach, gdy agresja skierowana jest na przedmioty, które w jej wyniku uległy zniszczeniu, wychowawca wraz z uczniem ustala,              
w jaki sposób uczeń może naprawić (zminimalizować) efekty swojego działania. O zajściu jest informowany dyrektor szkoły. 

• W przypadku, gdy agresja skierowana jest przeciwko drugiemu człowiekowi wychowawca  przeprowadza rozmowę ze sprawcą i ofiarą w 
celu ustalenia okoliczności zdarzenia, ustala wraz ze sprawcą formę zadośćuczynienia. 

• Szczególną opieką wychowawcy klasy otoczona zostaje ofiara zajścia.  

• Sprawca zajścia ma możliwość wyjaśnienia powodów swego zachowania i uzyskania pełnej informacji dotyczącej jego sytuacji.  

• O udziale uczniów w zajściu, uzyskanych wyjaśnieniach i podjętych przez szkołę krokach informowani są rodzice, w możliwie najkrótszym 
czasie. 

• Uczeń, który dopuścił się zachowania agresywnego, otrzymuje uwagę wpisaną do klasowego zeszytu uwag. 

• Szkoła bierze udział w wyjaśnianiu spraw z udziałem uczniów, dziejących się poza jej terenem,   po otrzymaniu prośby uczniów lub 
rodziców o pomoc. 
 

AGRESJA –zaliczamy do niej: 
• łamanie przepisów szkolnych, zakłócanie porządku, 
• świadome naruszanie dyscypliny, 
• używanie wulgaryzmów, 
• groźby użycia przemocy, 
• wandalizm, 
• przemoc fizyczna i psychiczną, 
• agresywne zachowanie wobec pracownika szkoły, 
• użycie niebezpiecznego narzędzia. 
 
7. Wulgarne słownictwo     
Gdy nauczyciel jest świadkiem używania przez ucznia wulgarnego słownictwa ma bezwzględny obowiązek zareagowania: 

• Sam przeprowadza rozmowę z uczniem. 

• Wpisuje informację dla rodziców do dzienniczka ucznia lub zeszytu oraz do zeszytu uwag. 

• Powiadamia wychowawcę klasy. 



Jeżeli świadkiem stosowania wulgarnego słownictwa jest pracownik obsługi, zgłasza ten fakt wychowawcy klasy, który wpisuje informację dla 
rodziców do dzienniczka ucznia. 

 W przypadku powtarzających się zachowań wychowawca: 

• Przeprowadza rozmowę z rodzicami / opiekunami ucznia i sporządza krótką notatkę z przeprowadzonej rozmowy. 

• W przypadku braku poprawy przekazuje sprawę dyrektorowi, który przeprowadza rozmowę z uczniem i rodzicami. 

• W przypadku braku poprawy wychowawca powiadamia dyrektora, który udziela uczniowi upomnienia lub podejmuje inne kroki przewid ziane 
regulaminem szkoły. 

8. Procedura postępowania w przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego w budynku szkoły. 
 

• Przed rozpoczęciem zajęć lekcyjnych uczeń wyłącza aparat telefoniczny i chowa go do plecaka. 

• Zabrania się uczniom i nauczycielom korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych. 

• Zabrania się fotografowania, filmowania oraz nagrywania obrazu i/lub dźwięku innych osób bez ich wiedzy i zgody.  

• Uczniowie przynoszą telefony i inne urządzenia elektroniczne na własną odpowiedzialność. 

• Niestosowanie się do w/w zasad jest uwzględniane przy ocenie zachowania ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły oraz WZO. 
 
9. Procedura postępowania nauczycieli w przypadku stosowania przez ucznia przemocy 

• Interwencję podejmuje pracownik pedagogiczny, który był świadkiem zdarzenia lub któremu został zgłoszony przez ucznia fakt stosowania 
przemocy rówieśniczej wobec niego. 

Nauczyciel: 

• Jest zobowiązany do przerwania zachowania agresywnego i wyjaśnienia okoliczności zajścia (wysłuchania zarówno ofiary przemocy jak                    
i sprawcy), zapewnienia pomocy przedmedycznej i przeprowadzenia rozmowy wychowawczej. 

• Informuje wychowawcę o problemie. 

Wychowawca: 

• Informuje rodziców (opiekunów prawnych) sprawcy i poszkodowanego o zajściu oraz podjętych względem sprawcy działań i sporządza 
notatkę z przebiegu rozmowy, którą podpisuje wraz z rodzicami. 



• W sytuacji powtarzających się zachowań agresywnych u ucznia wychowawca podejmuje działania mające na celu ich zmianę (rozmowy 
wychowawcze, nawiązanie współpracy z rodzicami / opiekunami prawnymi). 

• W przypadku braku pożądanych efektów oddziaływań wychowawczych lub braku współpracy z rodzicami (opiekunami prawnymi) informuje 
o problemie dyrektora (opis problemu i podejmowane działania wychowawcze). 

 
10.  Procedura kontaktów z rodzicami 

• Procedura dotyczy nauczycieli i wychowawców oraz rodziców i opiekunów prawnych. 

• Informacji o uczniu udzielają wyłącznie nauczyciele przedmiotów, wychowawcy i dyrektor szkoły. 

• Miejscem kontaktów rodziców (opiekunów prawnych) z nauczycielami i wychowawcami jest Szkoła Podstawowa im. Ks. A. Pęksy                          
w Laskowcu, w szczególnych przypadkach dom ucznia. 

• Spotkania odbywają się w formie: 

– zebrań ogólnych z rodzicami, 

– indywidualnych konsultacji, 

– wywiadówek. 

• Rodzice (opiekunowie prawni) uczniów szkoły mogą kontaktować się z nauczycielami w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po 
uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem - telefonicznie lub pisemnie przez dzienniczek ucznia. 

• W trakcie prowadzonych przez siebie zajęć szkolnych (w tym również dyżurów na korytarzach i na boisku szkolnym) nauczyciel nie może 
przyjmować rodziców (opiekunów prawnych). 

• Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców (opiekunów prawnych) na terenie szkoły są sale lekcyjne (nie pokój nauczycielski) oraz gabinet 
dyrektora. Nie udziela się informacji poza wymienionymi miejscami. Nie udziela się również telefonicznych informacji o uczniach (bez 
uprzednich uzgodnień w przypadkach losowych). 

• W razie nieobecności na dwóch kolejnych zebraniach wychowawca może wezwać rodzica (opiekuna prawnego) w formie pisemnej (w 
terminie zaproponowanym przez wychowawcę). 

• W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo, szkoła wzywa rodziców (opiekunów prawnych)  poza uzgodnionymi terminami. 

• Wychowawca w nagłych sytuacjach może skontaktować się z rodzicami (opiekunami prawnymi) telefonicznie. 

• Wynikłe w czasie zebrania sprawy trudne, wymagające udziału lub interwencji dyrektora szkoły, należy rozwiązać w ciągu 2 tygodni (zaraz 
po zebraniu informując dyrektora szkoły o zaistniałym problemie). 

• Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły, ocen, zachowania uczniów rodzice / opiekunowie kierują w następującej kolejności do: 
– wychowawcy klasy, 



– nauczyciela uczącego danego przedmiotu, a w wyjątkowych przypadkach do: 
– dyrektora szkoły, 
– Rady Pedagogicznej, 
– organu nadzorującego szkołę. 

• Wychowawca prowadzi dokumentację potwierdzającą wykonanie działań wychowawczych: 
– odnotowanie obecności rodziców/opiekunów na zebraniach w dzienniku lekcyjnym, 
– notatka o temacie rozmowy w dzienniku lekcyjnym, 
– notatka o przebiegu rozmowy, rezultatach, zobowiązaniach itp. 

  

11. Postępowanie wobec osób obcych znajdujących się na terenie szkoły. 

• Każdy, kto nie jest aktualnie uczniem bądź pracownikiem szkoły, jest osobą obcą. 

• Każdy pracownik szkoły ma prawo żądać informacji o celu pobytu osoby obcej na terenie szkoły. 

• W przypadku, gdy osoba obca kieruje się do nauczyciela przedmiotowego, należy skierować ją w pobliże pokoju nauczycielskiego                                
i poinformować o godzinie rozpoczęcia najbliższej przerwy śródlekcyjnej. 

• W przypadku, gdy jest to rodzic lub opiekun zgłaszający się po odbiór dziecka, powinien on oczekiwać na koniec zajęć na holu. 

• W innych przypadkach należy kierować osobę do dyrektora szkoły. 

• W przypadku, gdy osoba obca odmawia podania celu wizyty, zachowuje się agresywnie bądź stwarza zagrożenie dla osób przebywających        
w szkole, należy podjąć próbę wyprowadzenia jej z terenu szkoły. Przy odmowie wyjścia należy wezwać pomoc. O sytuacji niezwłocznie 
powinna zostać poinformowana dyrekcja szkoły. 

 
12. Procedura postępowania po zaistnieniu wypadku uczniowskiego 

❖ Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku lekkiego, niewymagającego interwencji lekarza (powierzchowne otarcia naskórka, st łuczenia 
itp.): 

• Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do pokoju nauczycielskiego celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ 
wypadkowi o charakterze lekkim odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej. 

• O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły. 

• Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel natychmiast zabezpiecza je, uniemożliwiając ich 
dalsze użytkowanie. 

• Zdarzenie powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu wypadkowego. 
 
 

❖  Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku wymagającego interwencji lekarza: 



• Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, należy doprowadzić ucznia do gabinetu dyrektora 
szkoły. 

• Należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe oraz powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły. 

• Do czasu przybycia pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne 
czynności ratujące zdrowie i życie ucznia. 

• Dyrektor szkoły lub wychowawca powiadamia o wypadku rodziców (opiekunów prawnych) ucznia oraz inspektora bhp. 

• Dyrektor powołuje zespół badający przyczyny wypadku. Każdy w/w wypadek podlega rejestracji i wymaga sporządzenia dokumentacji 
powypadkowej, w której określa się przebieg wypadku oraz który wskazuje osobę (wychowawcę, nauczyciela) bezpośrednio sprawującego 
opiekę  nad uczniem w momencie nieszczęśliwego zdarzenia. 

• Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
 

❖ Postępowanie w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym: 

• W sytuacji, kiedy nastąpił wypadek zbiorowy lub ciężkie uszkodzenie ciała należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu 
jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrow ie    
i życie ucznia. 

• Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia 
i natychmiast wzywa na jego miejsce dyrektora szkoły. 

• Dyrektor szkoły informuje o zdarzeniu rodziców (opiekunów prawnych), policję, prokuraturę, Sanepid (w przypadku zatruć), kuratorium 
oraz organ prowadzący. 

• Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn 
zdarzenia. 

• Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły powołuje komisję badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany 
jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń. 

• Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej. 
 

❖ Zawiadamianie o wypadku. 
Szkoła niezwłocznie o każdym wypadku zawiadamia: 

•  rodziców (prawnych opiekunów) poszkodowanego; 

• organ prowadzący szkołę; 

• o wypadku śmiertelnym, ciężkim i zbiorowym – prokuraturę, kuratora oświaty; 

• o wypadku, do którego doszło w wyniku zatrucia – inspektora sanitarnego; 

• o wypadku, w którym uraz spowodowany jest agresywnym zachowaniem osoby trzeciej – policję. 



 
13.  W przypadku złego samopoczucia ucznia 
Uczeń, który źle się czuje, powiadamia o tym fakcie nauczyciela. 

• Nauczyciel przeprowadza wywiad z uczniem. 

• Nauczyciel informuje wychowawcę lub dyrektora o zaistniałej sytuacji. 

• Wychowawca lub dyrektor informuje rodziców ucznia o złym samopoczuciu dziecka. 

• Podczas oczekiwania na przybycie rodziców, szkoła organizuje opiekę nauczyciela lub innego pracownika nad uczniem. 

• W nagłych przypadkach dyrektor lub nauczyciel podejmuje decyzję o wezwaniu pogotowia. 

• Rodzic bezwzględnie zobowiązany jest do odebrania dziecka chorego ze szkoły. 

• Jeżeli rodzic nie odbierze dziecka ze szkoły, a objawy chorobowe nie ustępują, nasilają się, dyrektor, wychowawca lub nauczyciel podejmuje 
decyzję o wezwaniu pogotowia. 

• Nauczyciel nie może podać dziecku żadnego leku. 

 

14. W przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 

• W przypadku, gdy nauczyciel (inny pracownik szkoły) zauważy, że uczeń pali papierosy powinien poinformować o tym wychowawcę klasy 
lub dyrektora. 

• Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im informację o fakcie palenia papierosów przez 
dziecko. Rozmowa odbywa się w obecności dyrektora szkoły. Rodzic zobowiązuje się do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. 

• Uczeń zobowiązuje się do niepalenia papierosów. 

• W przypadku ponownego ujawnienia, że uczeń pali papierosy, może być on decyzją dyrektora szkoły zawieszony w prawach ucznia (np. 
zakaz udziału w dyskotece). 

• Wychowawca prowadzi działania indywidualne mające na celu zmianę postawy ucznia. 
 
15. W przypadku ujawnienia na terenie szkoły ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków. 

❖ Nauczyciel powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 
❖ Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie 

zagrożone jego życie ani zdrowie. 
❖ Wzywa lekarza z pogotowia ratunkowego w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 
❖ Zawiadamia o tym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców /opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. 

Gdy rodzice /opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole czy przewiezieniu do placówki służby zdrowia, albo 
przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji – decyduje lekarz, po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu            



z dyrektorem szkoły. 
❖ Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu – odmawiają przyjścia do 

szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. 
❖ Jeżeli powtarzają się przypadki, w których uczeń znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, to dyrektor szkoły ma 

obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 
 

16. Postępowanie w sytuacji naruszenia nietykalności osobistej nauczyciela lub pracownika szkoły (wyzwiska, groźby, rzucanie 
przedmiotami, agresja fizyczna, zabór mienia).  

 

• Nauczyciel lub pracownik szkoły niezwłocznie powiadamia o zajściu – wychowawcę, rodziców ucznia oraz dyrektora szkoły. 

• Wychowawca powiadamia policję i sąd rodzinny. 

• Uczniowi obniża się ocenę zachowania. 

• Dyrektor udziela uczniowi nagany. 
 

17. Postępowanie w sytuacji agresywnego zachowania pracownika szkoły wobec ucznia (wyzwiska, groźby, szarpanie, agresja fizyczna,  

zabór lub zniszczenie mienia – z wyjątkiem przedmiotów niedozwolonych). 
 

• Na wniosek ucznia lub pracownika szkoły, lub rodzica dyrektor szkoły przeprowadza niezwłocznie postępowanie wyjaśniające ze stronami 
konfliktu. 

• W przypadku potwierdzenia się zarzutów – podjęcie przez dyrektora szkoły postępowania dyscyplinarnego wobec pracownika – 
powiadomienie odpowiednich organów zgodnie z Ustawą z dn. 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela. 

 

18. Procedura postępowania dyrektora szkoły w przypadku, gdy policja dokonuje zatrzymania nieletniego sprawcy czynu karalnego 

przebywającego na zajęciach w szkole. 
  

• Dyrektor zapisuje dane osobowe i numer legitymacji służbowej policjanta celem sporządzenia własnej dokumentacji. 

• Wychowawca sprowadza nieletniego do gabinetu dyrektora, gdzie policjant informuje wymienionego o przyczynach przybycia i 
czynnościach, jakie zostaną wykonane w związku ze sprawą, np. przesłuchanie, okazanie. 

• Dyrektor szkoły informuje telefonicznie rodziców (opiekunów prawnych) o podjętych działaniach względem ich dziecka przez Policję.                 
W przypadku braku kontaktu telefonicznego sporządza pisemną informację i przesyła do miejsca ich zamieszkania. 

• W przypadku niemożności uczestnictwa rodziców (opiekunów prawnych) w przesłuchaniu nieletniego, dyrektor wyznacza nauczyciela lub 
wychowawcę do uczestnictwa w czynnościach, które są przeprowadzane w szkole lub w jednostce Policji. 

 

19. Postępowanie nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 



• Udzielenie pierwszej pomocy (przedmedycznej), bądź zapewnienia jej udzielenia poprzez wezwanie lekarza w przypadku kiedy ofiara 
doznała obrażeń. 

• Niezwłoczne powiadomienia dyrektora szkoły. 

• Powiadomienie rodziców ucznia. 

• Niezwłoczne wezwanie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, ustalenia 
okoliczności i ewentualnych świadków zdarzenia. 

• W przypadku, gdy wychowawca podejrzewa, że dziecko może być krzywdzone w domu, w tym zaniedbywane (głodne, brudne, 
nieadekwatnie ubrane, bez przyborów szkolnych, pozbawione opieki, nieleczone): 
– diagnozuje środowisko rodzinne ucznia. 
– zgłasza problem dyrektorowi szkoły. 
– W przypadku konieczności specjalistycznej pomocy szkoła kieruje rodzinę do Powiatowego Ośrodka Pomocy Rodzinie. 

Jeżeli postępowanie rodziców wobec dziecka nie zmienia się  lub wychowawca upewni się, że jest ono ofiarą przemocy domowej (widoczne 
obrażenia i rozmowa z dzieckiem): 

– niezwłocznie zgłasza problem dyrektorowi szkoły. 
– Uczniowi udzielona zostaje pierwsza pomoc medyczna, dokonuje się opisu obrażeń dziecka (lub pomoc i obdukcja lekarska). 

Po zapoznaniu się z okolicznościami dyrektor w porozumieniu z wychowawcą podejmuje decyzję  o dalszych czynnościach: 
– zgłoszenie sprawy dzielnicowemu (lub złożenie zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa i zawiadomienie prokuratury), 
– sporządzenie wniosku do Sądu Rodzinnego i Nieletnich o interwencję w rodzinie i ewentualnie o zabezpieczenie miejsca pobytu dziecka 

na czas trwania postępowania sądowego. W przypadku podjęcia decyzji o umieszczeniu dziecka w placówce opiekuńczej należy o tym 
fakcie poinformować rodziców. 

– poinformowanie GOPS, jeżeli rodzina korzysta z pomocy. 
Dyrekcja szkoły powiadamia o tym fakcie Policję w celu stałego monitoringu i wglądu dzielnicowego w sytuację dziecka oraz jego rodziny. 
 

20. Postępowanie w przypadku wystąpienia wszawicy u dzieci. 
a) Podejrzenie o wszawicę zgłaszane przez nauczyciela lub rodzica należy kierować do wychowawcy - a ten do dyrektora szkoły. 
b)  Dyrektor szkoły informuje pielęgniarkę szkolną o zaistniałym problemie. 
c) Szkoła występuje o pisemną zgodę rodziców (opiekunów) na kontrolę czystości skóry głowy dziecka. 
d) Pielęgniarka szkolna sprawdza stan czystości skory głowy. W przypadku stwierdzenia wszawicy informuje o tym rodziców (opiekunów)                

i wychowawcę klasy. 
e) Wychowawcy na godzinach wychowawczych i na spotkaniach z rodzicami przedstawiają informacje na temat wszawicy i sposobów jej 

leczenia. 
f) Na czas leczenia uczeń nie powinien uczęszczać na zajęcia szkolne, Żeby zapobiec szerzeniu się zakażenia na inne dzieci uczęszczające 

do szkoły. Dziecko wraca do szkoły po zakończeniu leczenia. 
g) W środowiskach „opornych” (brak reakcji rodziców/opiekunów na stwierdzoną wszawicę u dziecka) stosuje się zakaz uczęszczania na 



zajęcia (pismo dyrektora szkoły) i zgłasza fakt lekarzowi POZ. 
h) W przypadkach wystąpienia trudności, na przykład w rodzinach o niskim statusie materialnym dyrekcja placówki może podjąć 

współpracę z GOPS w celu udzielenia wsparcia tym rodzinom  w rozwiązaniu problemu wszawicy wśród wszystkich domowników, a 
nawet egzekwowania od rodziców (opiekunów), leczenia całej rodziny w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się choroby i jej 
nawrotów. 

i) Po zakończeniu terapii uczeń jest poddany ponownemu przeglądowi czystości skóry głowy przez pielęgniarkę szkolną. 
 

21. Postępowanie w sytuacji zaniedbywania ucznia przez rodziców. 

a) W przypadku zauważenia faktu zaniedbywania ucznia przez rodziców należy wezwać ich do  szkoły i przeprowadzić rozmowę 
wyjaśniającą. 

b) Jeżeli zostanie potwierdzony fakt zaniedbywania należy przeprowadzić wywiad środowiskowy – wychowawca, dyrektor szkoły. 
c) W razie braku poprawy sytuacji należy zawiadomić GOPS, MOPR, Policję, Sąd Rodzinny i Nieletnich, Kuratora. 

 

22. Postępowanie dotyczące zasad odbierania dzieci ze szkoły. 
a) Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem powinni sprawować rodzice (opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na 

piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo 
dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice. 

b) Na początku roku szkolnego wychowawca zobowiązany jest zebrać od rodziców pisemną deklarację, określającą sposób powrotu dziecka do 
domu po zajęciach szkolnych. 

c) Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków odurzających. 
d) W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy: 

− niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły, 

− nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły, 

− wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka, 

− jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, 
że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. 

e) Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań. 
f) W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy: 

− niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami), 

− zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania problemu, 

− po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. 
g) Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.  
h) Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.  
i) Takie same zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć 



edukacyjnych.  
 

23. Postępowanie w przypadku spóźniania się ucznia na lekcje.  
a) Interwencja wychowawcy po przeanalizowaniu zapisów w dzienniku: 

− rozmowa wychowawcy z uczniem w celu rozpoznania przyczyn spóźniania się, poinformowanie rodziców ucznia o fakcie spóźnień                   
i rozpoznanej przyczynie. 

b) Ustalenie z rodzicami i uczniem działań eliminujących dalsze spóźnienia z uwzględnieniem ich przyczyny, np. zmiana trybu życia. 
c) Przeprowadzenie lekcji na temat: 

− punktualności jako pożądanej cechy osobowości, 

− zasad prawidłowego współżycia w grupie, 

− szacunku dla innych. 
 

Uwagi końcowe: 

W Polsce zachowania karalne to: wymuszenie, rozbój, kradzież, świadome niszczenie mienia. Jeżeli sprawcą powyższych zachowań jest uczeń, 
który nie ukończył 13 lat, to zachowania te świadczą o jego demoralizacji i o tym fakcie szkoła ma obowiązek poinformować Sąd  Rodzinny. 
Każde z powyższych zachowań jest czynem karalnym w rozumieniu przepisów ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, jeśli sprawcą jest 
uczeń, który ukończył 13 lat, a nie ukończył 17 lat. Z przestępstwem mamy do czynienia, jeżeli któryś z wymienionych czynów popełni uczeń po 
ukończeniu 17 lat. W takiej sytuacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego. 

 
XI. Uchwalenie programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w porozumieniu z Radą 
Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Laskowcu w dniu …………………………………..………. 

 
Program Wychowawczo-Profilaktyczny wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.  

Rada Rodziców                                                                         Rada Pedagogiczna                                                     Samorząd Uczniowski 

Uchwała z dnia ..................... 
 

XII. Plan działań wychowawczych i profilaktycznych. 
 

 



PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

w roku szkolnym 2022/2023. 
 

Zadania Sposób realizacji  Termin Odpowiedzialni 

                   SFERA  FIZYCZNA 

Cel szczegółowy - PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
Zapoznanie z 
podstawowymi 
zasadami dbałości o 
zdrowie własne i innych 
oraz higienę ciała i 
umysłu. Szczególne 
zwrócenie uwagi na 
zalecenia i wytyczne w 
związku z epidemią 
COVID 19. 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą, lekcje wychowania do życia w 
rodzinie, pogadanki z psychologiem 
Realizacja podstawy programowej 
 

 
 
cały rok 

 
wychowawcy, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
psycholog szkolny 

Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców i uczniów klas IV-VIII  na 
temat COVID-19 i innych chorób zakaźnych. 
Przeprowadzenie pogadanek na temat COVID-19 i chorób zakaźnych, 
wśród uczniów kas I-III 

Wrzesień 2022 pedagog 
Wychowawcy, 
pielęgniarka, 

Stałe monitorowanie sytuacji zdrowotnej uczniów w związku z epidemią 
COVID-19. Stosowanie zaleceń epidemicznych GIS, MEN, MZ. Pomiary 
temperatury ciała u uczniów, systematyczna dezynfekcja sal i 
pomieszczeń, przestrzeganie przepisów (noszenie maseczek, dystans 
społeczny). 
W razie potrzeby, przejście w tryb edukacji zdalnej i/lub hybrydowej.  
Bieżące informowanie rodziców o sytuacji epidemicznej w szkole oraz 
wytycznych w tym zakresie. 
 

według aktualnych 
wytycznych rządowych 

Wszyscy 
pracownicy szkoły. 

Zapoznanie z zasadami 
zdrowego, racjonalnego 
odżywiania się. 

Zajęcia z wychowawcą o tematyce niebezpieczeństw związanych z 
używaniem środków psychoaktywnych i stymulujących (lekcja dotycząca 
szkodliwego wpływu substancji psychoaktywnych i stymulujących na 
organizm). 
 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą 

Wychowawcy,  
Pielęgniarka 
szkolna, psycholog 

Pogadanka dotycząca zdrowych nawyków żywieniowych 
zapobiegających nadwadze oraz chorobom cywilizacyjnym.  
 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą 

 
Wychowawcy 
Psycholog 
pielęgniarka 



Realizacja programu ,, Mleko i przetwory mleczne w szkole” 
 

Cały rok szkolny Koordynator programów 

Realizowanie programu ,,Bieg po Zdrowie” Cały rok szkolny Pedagog 

Kształtowanie postawy 
odpowiedzialności za 
własne zdrowie, 
planowanie racjonalnego i 
aktywnego spędzania czasu 
wolnego. 

Zajęcia z wychowawcą nt. „W zdrowym ciele – zdrowy duch” 
poruszające tematykę aktywności psychoruchowej i jej wpływu na rozwój 
i zdrowie człowieka. 
 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą 

 
Wychowawcy 
Nauczyciele wf 

 
Udział uczniów w zawodach sportowych, szkolnych i poza szkolnych  

Cały rok szkolny Nauczyciele wf 

Organizacja Dnia Wiosny 
Dzień szkolnej samorządności 
 

marzec 2023 Samorząd uczniowski 
Wychowawcy 

Dzień Patrona – obchody 25 rocznicy śmierci Ks. A. Pęksy  - wieczornica 
dla uczniów, rodziców, gości, lokalnej społeczności. 
 

Wrzesień 2022 Dyrektor  
Samorząd uczniowski 
Rada Pedagogiczna 
Wychowawcy 
 

Dzień Rodziny – piknik, obchody dnia sportu. 
 

czerwiec 2023 Nauczyciele WF 
Wychowawcy  

Akcja profilaktyki uzależnień w formie przygotowania gabloty z 
plakatami i materiałami profilaktycznymi – kampania informacyjna. 
 

cały rok Pielęgniarka szkolna, 
psycholog, wychowawcy, 
samorządy klasowe  

Uczestnictwo w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych i 
tematycznych. 
 

według kart i 
harmonogramów 
wycieczek (terminy 
dopasowane do rozwoju 
sytuacji epidemicznej)  

Wychowawcy klas 
Nauczyciele WF 

Udział w Dniach Promocji Zdrowia 
Szkolny Dzień Zdrowia, WSPÓLNA DEGUSTACJA OWOCÓW I 
WARZYW  

czerwiec 2023 Pielęgniarka szkolna 
Wychowawcy 

Kształtowanie 
świadomości dotyczącej 

Udział uczniów w zajęciach wychowania fizycznego  cały rok Nauczyciele WF 



wykorzystania 
zainteresowań i uzdolnień 
jako skutecznego sposobu 
dbania o zdrowie fizyczne 
i psychiczne. 

Udział w zawodach i turniejach sportowych, Dzień Dziecka, Dzień 
Rodziny    

według harmonogramu 
poszczególnych imprez  

Nauczyciele WF 
Wychowawcy klas 
Uczniowie 

Upowszechnianie 
wiedzy proekologicznej 
oraz kształtowanie 
właściwych postaw 
wobec zagrożeń 
środowiska. 

Prowadzenie zajęć lekcji, biologii, przyrody nt. „EKO jest OK”.  według rozkładów zajęć  nauczyciele biologii 
przyrody 

Przeprowadzenie lekcji dotyczących przyczyn i skutków degradacji 
środowiska oraz sposobów jego ochrony (smog, zanieczyszczenia wód, 
odpady i ich segregacja, susza, klęski żywiołowe, efekt cieplarniany etc.) 

według rozkładów lekcji 
przyrody i biologii 

Nauczyciele biologii i 
przyrody 
 

Udział w światowych akcjach ekologicznych – Sprzątanie Świata, Dzień 
Ziemi. 

wrzesień 2022 
 

Wychowawcy, 
Nauczyciele, nauczyciel 
biologii, przyrody, 
nauczyciele 1-3 według 
harmonogramu, SU 
 

SFERA EMOCJONALNA i POZNAWCZA 
Cel szczegółowy - WSPIERANIE INDYWIDUALNEGO ROZWOJU UCZNIA, STOSOWNIE DO JEGO POTRZEB I MOŻLIWOŚCI 

Kształtowanie 
wytrwałości w działaniu i 
dążeniu do celu, 
umiejętności adekwatnego 
zachowania się w 
sytuacjach sukcesu i 
porażki. 
 

Udział w konkursach profilaktycznych np. „Moja Akademia Dojrzałości”. 
Propagowanie zasad fair play podczas rozgrywek i zawodów sportowych. 

 
Cały rok 

 
 
nauczyciele w-f 

Zajęcia z psychologiem o tematyce efektywnego uczenia się i 
dostosowania do różnych sytuacji życiowych (np. egzamin, zawody 
sportowe  
 

 
Cały rok 

 
Psycholog 



Nabycie podstawowej 
wiedzy na temat stresu i 
sposobów radzenia sobie z 
nim. Przeciwdziałanie 
depresji, PTSD 

 
Zajęcia z psychologiem nt. „Stres w moim życiu” 
 

Dostarczenie rodzicom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły aktualnej 
wiedzy o zagrożeniach związanych ze skutkami depresji, PTSD, oraz 
innych przejawach złego samopoczucia 
 

 
 
psycholog, 
pracownicy PPP 

 
Psycholog 
pedagog 

Zorganizowanie „sieci wsparcia uczniowskiego” przez SU 

 

Organizowan ie zajęć integracyjnych, do przełamywania zachowań  
integrujących z uczniami z Ukrainy, zachowań izolujących  

Cały rok szkolny  
Psycholog, 
 
wychowawcy 

Kształtowanie 
konstruktywnego obrazu 
własnej osoby, 
świadomości mocnych 
stron, akceptacji ograniczeń 
i niedoskonałości. 

Zajęcia z wychowawcą i psychologiem nt. samoakceptacji, poczucia 
własnej wartości 
 

według rozkładów zajęć 
z wychowawcą 

Wychowawcy, psycholog 

Doradztwo 
zawodowe – 
kształtowanie 
postawy 
świadomego wyboru 
ścieżki edukacyjno – 
zawodowej i 
planowanie kariery. 

Zajęcia o tematyce związanej z wyborem ścieżki edukacyjno- zawodowej 
w oparciu o predyspozycje i zainteresowania uczniów. 
 

Według rozkładu zajęć szkolny doradca 
zawodowy 
doradcy zawodowi 
Powiatowego 
Urzędu Pracy. 

 

SFERA  PSYCHICZNA 

Cel szczegółowy - WSPIERANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  UCZNIA,  STOSOWNIEDO JEGO  POTRZEB  I  

MOŻLIWOŚCI 

Zapoznanie z 
podstawowymi zasadami 
bezpieczeństwa, rozwijanie 
umiejętności reagowania w 
sytuacjach kryzysowych, 

Zapoznanie uczniów i egzekwowanie regulaminów i zarządzeń 
obowiązujących w szkole mających na celu zapewnienie uczniom 
bezpieczeństwa. Zwrócenie szczególnej uwagi na sytuację 
epidemiologiczną i przestrzeganie zaleceń w tym zakresie.  

wrzesień 2022r 
cały rok 

Wychowawcy 
Rada Pedagogiczna 
Pracownicy 
administracyjni i 
porządkowi. 



niesienia pomocy 
poszkodowanym 

Przeprowadzenie zajęć na temat zagrożeń związanych z wojną w 
Ukrainie  

Według rozkładów zajęć  Pedagog 
Psycholog wychowawcy  

Uwrażliwienie na reagowanie w sytuacjach kryzysowych związanych z 
działaniami wojennymi 
 

Według rozkładów zajęć Pedagog 
Psycholog wychowawcy 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą oraz psychologiem nt. 
„Bezpieczeństwo ponad wszystko” 

według rozkładów zajęć 
z wychowawcą 

 
Wychowawcy, psycholog 

Zajęcia wychowawcze nt. „Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne wakacje”  styczeń 2023 
czerwiec 2023 

Wychowawcy klas 
Pedagog 
policjant 
 

Zapoznanie uczniów i rodziców z procedurami obowiązującymi w szkole 
w sytuacjach zagrożenia. 

wrzesień-październik 
2022 

Wychowawcy 
Dyrekcja szkoły 
 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą i pielęgniarką na temat zasad 
udzielania pierwszej pomocy. 

cały rok Wychowawcy, 
pielęgniarka 
szkolna, 
ratownicy 
medyczni. 

Eksponowanie na gazetkach numerów alarmowych oraz informacji o 
osobach i instytucjach, do których można zwrócić się o pomoc w 
sytuacjach zagrożenia i kryzysowych. 

cały rok Psycholog 
pedagog 

Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki zachowań  ryzykownych z 
uwzględnieniem przygotowania do życia w rodzinie i problemów 
współczesnej młodzieży. 
 

cały rok Psycholog, nauczyciel 
WDŻ. 

Rozwijanie kompetencji 
cyfrowych przy 
jednoczesnym 
uświadamianiu zagrożeń 
związanych z 
korzystaniem z technologii 
informacyjno- 
komunikacyjnych 

Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu 
 

luty 2023 Nauczyciele informatyki, 
pedagog 

Konsultacje, pogadanki na temat: uzależnienia od cyberprzestrzeni, 
cyberbullyingu, stalkingu, mowy nienawiści w sieci, ochrony danych 
osobowych, świadomego korzystania ze środków masowego przekazu, 
w tym telefonów komórkowych, bankowości elektronicznej, portali 
społecznościowych. 
Warsztaty dla uczniów, rodziców 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą i planu 
pracy psychologa 
szkolnego. 

Psycholog, wychowawcy, 
informatyk 
pedagog 
 
 



Prelekcja filmu pt.  “Na łeb, na szyję”, omawiającego problem 
uzależnienia od telefonu komórkowego 

według rozkładów zajęć 
z wychowawcą 

Wychowawcy 

Kształtowanie 
świadomości uczniów na 
temat uzależnień i 
zagrożeń z nimi 
związanych 

Zajęcia związane z tematyką uzależnień, ze szczególnym 
uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 
psychoaktywnych, środków zastępczych oraz nowych substancji 
psychoaktywnych 
 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą i planu 
pracy psychologa 
szkolnego. 

 
Psycholog, 
wychowawcy, 
pielęgniarka, zaproszeni 
specjaliści 

Zajęcia/rozmowy podnoszące świadomość uczniów nt. szkodliwości e-
papierosów, IQOS i innych nowych środków mogących zawierać 
substancje niebezpieczne (np. nieodurzająca marihuana itp.) 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą i planu 
pracy psychologa 
szkolnego. 

Psycholog, wychowawcy 

Debata ,,Narkotykom, dopalaczom, STOP” Maj 2023r pedagog 

Zajęcia informacyjno-edukacyjne związane z problemem picia i 
nadużywania alkoholu. 
 

według rozkładów zajęć 
z wychowawcą i planu 
pracy psychologa 
szkolnego. 

 
Psycholog, 
wychowawcy 
przedstawiciel 
MKRPA 

Warsztaty dla rodziców związane z tematyką uzależnień wśród 
młodzieży szkolnej. 
 

według harmonogramów 
spotkań i zebrań z 
rodzicami. 

Psycholog, wychowawcy 

Kształtowanie 
umiejętności 
rozwiązywania 
konfliktów 

Prowadzenie zajęć nt. sposobów skutecznego rozwiązywania 
konfliktów i współpracy w grupie.  
 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą i planu 
pracy psychologa 
szkolnego. 

wychowawcy 
psycholog 

Spotkanie z mediatorem szkolnym wg potrzeb Mediator szkolnym 
Budowanie atmosfery 
otwartości i przyzwolenia 
na dyskusję. Zapobieganie 
wzajemnej agresji i mowie 
nienawiści.  

Tworzenie w szkole atmosfery sprzyjającej otwartości i przyzwolenia na 
dyskusję w relacjach z uczniami, rodzicami, nauczycielami i całą 
społecznością szkolną. 
 

cały rok Wszyscy pracownicy 
szkoły 

Organizacja Szkolnych Walentynek- poczta walentynkowa 
 

luty 2023 Samorząd uczniowski 



 

SFERA SPOŁECZNA 
 

Cel szczegółowy - KSZTAŁTOWANIE  POZYTYWNYCH  POSTAW  SPOŁECZNYCH  I  PROMOWANIE  BEZPIECZNYCH  

ZACHOWAŃ 

Uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich 
problemów i potrzeb 
poprzez krzewienie 
potrzeby udzielania 
pomocy - wolontariat 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą i pedagogiem propagujących idee 
wolontariatu 

 
według rozkładów zajęć z 
wychowawcą 

Wychowawcy, 
pedagog 

Zbiórka słodkości dla dzieci z Domu dziecka grudzień Samorząd 
uczniowski, 
nauczyciele, 
wychowawcy 

Wsparcie Schroniska dla bezdomnych zwierząt w Kruszewie: zbiórka 
karmy i innych artykułów dla zwierząt. 

listopad 2022 – styczeń 
2023 

wychowawcy 
SU 

Rozwijanie 
umiejętności 
komunikacyjnych, 
autoprezentacji, 
kompetencji 
społecznych. 
Wyrażanie własnych 
opinii, przekonań i 
poglądów w sposób 
szanujący innych. 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą i psychologiem nt. „Dobry słuchacz – 
dobry nadawca” 
„Chcę rozumieć i być zrozumianym” 

według rozkładów zajęć z 
wychowawcą i planu 
pracy psychologa 
szkolnego. 

Wychowawcy 
psycholog 

Wybory samorządów klasowych wrzesień 2022 wychowawcy 

Organizacja przez SU konkursów, o różnorodnej tematyce, imprez i 
uroczystości 

cały rok Samorząd uczniowski 
opiekun SU 

Spotkania Samorządu Uczniowskiego z Dyrektorem szkoły  wg potrzeb Dyrekcja szkoły, 
Samorząd 
uczniowski 

Odpowiedzialne 
budowanie relacji 
koleżeńskich, stosowanie 
się do obowiązujących 
reguł 

Zajęcia z wychowawcą i psychologiem, zawarcie i przestrzeganie 
kontraktu klasowego 

 
wrzesień - październik 
2022 

Wychowawcy, 
psycholog 

Prowadzenie szkolnej „anonimowej skrzynki na sygnały”  cały rok Dyrekcja 



Rada Pedagogiczna 

Zajęcia z wychowawcą i rodzicami nt. aktów prawnych obowiązujących 
w szkole 

wrzesień - październik 
2022 

Wychowawcy 

Inspirowanie do 
aktywności twórczej i 
twórczego myślenia. 
Samorealizacja poprzez 
twórcze działanie. 
Kształtowanie postawy 
przedsiębiorczości. 

 Funkcjonowanie kół zainteresowań 
- koło plastyczne 
- koło fotograficzne 
- koło taneczne 

cały rok 
według potrzeb 

Opiekunowie kół 
zainteresowań,  

Aktywny udział w uroczystościach szkolnych i konkursach: cały rok Nauczyciele wg 
harmonogramu 

Konkursy biblioteczne. cały rok Pracownik biblioteki 

Prezentacja krajów europejskich w klasach I-VIII.   
Gazetka na holu szkolnym, Europejski Dzień Języków” 

wrzesień 2022 Nauczyciele języków 
obcych 

Jasełka szkolne grudzień 2022 Katecheta, nauczyciele 
przedmiotów 
humanistycznych 

Szkolny konkurs Omnibus.  
XXII Gminny Konkurs Matematyczny 

marzec 2023 Nauczyciele matematyki 

Uczestnictwo w ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie - 
„Ballady i romanse” A. Mickiewicza 

wrzesień 2022 Nauczyciele j. polskiego 

Happening „W obronie ekologii”  
Lokalizacja dzikich wysypisk śmieci – wizyta w urzędzie 
miasta/gminy  

maj 2023 Nauczyciele przyrody i 
biologii 

Szkolna Gala Oskarowa - Dzień Edukacji Narodowej październik 2022r. SU, organizatorzy 
uroczystości 

Uroczystość szkolna z okazji zakończenia roku szkolnego. czerwiec 2023r. Samorząd uczniowski, 
Rada Pedagogiczna 

SFERA  AKSJOLOGICZNA 

Cel szczegółowy - KULTURA, PRZEKAZ NORM I WZORÓW ZACHOWAŃ, KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI I TOŻSAMOŚCI  

NARODOWEJ 

 



Kształtowanie 
pozytywnego stosunku do 
procesu kształcenia 

Inspirowanie do osiągania sukcesów i przygotowanie do radzenia sobie 
z niepowodzeniami. 
 
 

 
cały rok 

Wychowawcy, 
nauczyciele, 
Psycholog, 
Pedagog 

Organizowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce w oparciu o 
diagnozę oraz analizę orzeczeń i opinii z Poradni Psychologiczno – 
Pedagogicznych.  

cały rok 
według potrzeb 

Dyrekcja, psycholog, 
pedagog, 
wychowawcy, 
nauczyciele. 
 

Wychowanie do wartości - 
kształtowanie postaw 
wyrażających szacunek do 
symboli i tradycji 
narodowych oraz tradycji 
związanych z rodziną, 
szkołą i społecznością 
lokalną. 

Prowadzenie zajęć o tematyce patriotycznej na lekcjach języka polskiego, 
wiedzy o społeczeństwie, historii, zajęć z wychowawcą. Upamiętnienie 
ważnych rocznic i świąt narodowych.   

cały rok 
według kalendarza 
według uchwał 
sejmowych RP. 

Wychowawcy, 
nauczyciele 
wymienionych 
przedmiotów.  

„Mikołaj w naszej szkole” - upominki dla dzieci. grudzień 2022 Samorząd uczniowski 

Organizacja wigilii klasowych: „Tradycje Świąt Bożego Narodzenia”  grudzień 2022 Wychowawcy 
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 14 października 2022 Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 
 „Rekord dla Niepodległej” Uczestnictwo w akcji: Szkoła do hymnu.   
Debata patriotyczna na temat “Co to znaczy być patriotą?” 
 

listopad 2022  Nauczyciele 
przedmiotowi 

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja – akademia szkolna Maj 2023 p. A. Bałon, p. D. 
Zawalich 

Organizacja konkursów patriotycznych  według kalendarza Nauczyciele 
przedmiotowi. 

 

 
XIII. Zasady współpracy wychowawczo - profilaktycznej z rodzicami. 
 
Wychowanie młodego człowieka rozpoczyna się w domu rodzinnym. 
Priorytet w wychowaniu młodego człowieka mają rodzice, natomiast rola szkoły jest drugoplanowa. 
Kierując dziecko do danej szkoły, rodzice przyjmują jej ofertę wychowawczą i profilaktyczną. Fakt ten jest nie tylko aktem aprobaty, ale przede 
wszystkim ofertą współdziałania ze szkołą. W pracy wychowawczej nauczycieli elementem niezwykle ważnym i pożądanym jest uczestniczenie 



rodziców w życiu szkoły, które powinno polegać na zgodnej pracy rodziców i nauczycieli dla dobra uczniów.  
1. Podstawą współpracy rodziców i szkoły powinno być rozsądne partnerstwo oparte na wzajemnym poszanowaniu praw i 

obowiązków. 
2. Wychowanie jest skuteczniejsze, im mocniej opiera się na współdziałaniu nauczycieli i rodziców w odniesieniu do wszystkich 

uczniów. 
3. Podstawowe zasady współpracy rodziców z nauczycielami to: 

• wzajemne zaufanie i życzliwość 

• pozytywna motywacja 

• partnerstwo 
4. Rodzice powinni świadomie współpracować ze szkołą zgodnie z jej założeniami wychowawczo-profilaktycznymi. 
5. Rodzice powinni uczestniczyć w zebraniach oraz prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczo-profilaktycznym. 
6. Rodzice są zobowiązani do stałego kontaktu z wychowawcą klasy w celu lepszego poznania ucznia w środowisku szkolnym i 

domowym. 
7. Rodzice powinni dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka. 

 

XIV. Zasady ewaluacji. 
 

Ewaluacja programu 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji i ocenie. Informacje na temat działania 
programu i jego efektów pochodzą od uczniów, rodziców i nauczycieli oraz służą doskonaleniu pracy i pomocy w opracowaniu kolejnej wersji 
programu.  
Sposoby i środki ewaluacji: 

• obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

• obserwacja i analiza postępów w nauce,  

• frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

• udział i sukcesy w konkursach. 
Narzędzia ewaluacji: 

• obserwacja, 

• ankieta, 

• wywiad, 

• metoda „gadającej ściany”, 

• metoda tarczy strzeleckiej, 



• analiza szkolnej dokumentacji. 
Pod koniec roku szkolnego 2022/2023 przeprowadzona będzie ewaluacja programu za pomocą ankiet. Osobami ankietowanymi będą rodzice, 

nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły. Uzyskane wyniki posłużą do analizy przeprowadzonych działań, ich skuteczności oraz potrzeby 

wprowadzenia ewentualnych zmian.  

 

Postanowienia końcowe.  

• Program Wychowawczo-Profilaktyczny przygotowuje i uchwala Rada Rodziców po konsultacji z Radą Pedagogiczną i Samorządem 
Uczniowskim 

• Po zakończeniu każdego roku szkolnego następuje weryfikacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
• Wszelkich zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, w formie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego na bieżący 

rok szkolny, dokonuje z początkiem każdego roku szkolnego Rada Rodziców.  
 
 


