
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SZKOLNY  

PROGRAM PROFILAKTYKI 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 10 

IM. ARMII KRAJOWEJ 

W CHRZANOWIE  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Pedagogiczna Uchwałą  

z dnia 17 września 2012 roku 

przyj ę ła zmiany do Szkolnego Programu Profilaktyki 

Szkoły Podstawowej Nr 10 im. Armii Krajowej w Chrzanowie 

po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści 

przez 

Radę Rodziców 

i Samorząd Uczniowski 



SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI 

 

Szkolny program profilaktyki opracowany został zgodnie z ustawami 

i rozporządzeniami dającymi podstawę prawną do działań profilaktycznych, w 

oparciu o diagnozę problemów i potrzeb środowiska uczniów, rodziców i 

nauczycieli, z uwzględnieniem czynników ryzyka i czynników chroniących. 

Treści zawarte w programie są zgodne ze Statutem Szkoły i stanowią 

integralną całość z Programem Wychowawczym Szkoły. 

 

Nadrzędnym celem programu profilaktyki jest 

Tworzenie bezpiecznego i przyjaznego 

uczniom i rodzicom środowiska szkolnego 

 

Główne cele stanowią jednocześnie podstawowe obszary działań 

profilaktycznych podejmowanych w szkole: 

1. Rozwijanie odpowiedzialności uczniów za zdrowie własne i innych. 

2. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

3. Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i w drodze do szkoły. 

4. Pomoc uczniom ze środowisk zagrożonych demoralizacją. 

5. Kształtowanie postaw poszanowania mienia i rozwijanie pozytywnej 

aktywności uczniów. 

 



I. ROZWIJANIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI UCZNIÓW ZA ZDROWIE WŁASNE I INNYCH 

DLA KLAS I – III 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni Zakładane efekty działania 

 
- Wady postawy. 
- Nieodpowiedni ubiór do 

pory roku. 
- Hałas. 
- Nieracjonalne korzystanie  

z komputera, telewizji i 
telefonu komórkowego 

- Niewłaściwe nawyki 
żywieniowe. 

- Brak szacunku dla osób 
starszych. 

- Brak tolerancji wobec osób 
niepełnosprawnych. 

- Obojętność wobec osób 
słabszych. 

 
- Kształtowanie pożądanych 

nawyków zdrowotnych. 
- Wdrażanie do: 

� przestrzegania zasad 
higieny osobistej 

� higieny pracy 
� higieny zabawy. 

- Promowanie zdrowego 
odżywiania. 

- Rozwijanie sprawności 
fizycznej uczniów. 

- Dbałość o zdrowie 
psychiczne. 

- Kształtowanie wrażliwości 
wobec osób 
niepełnosprawnych, 
słabszych oraz starszych. 

 

 
- Pogadanki. 
- Spotkania z 
higienistką. 

- Zajęcia praktyczne 
(przygotowywanie 
posiłków). 

- Konkursy, zabawy. 
- Filmy. 
- Zajęcia na basenie. 
- Gimnastyka 
korekcyjna. 

- Zajęcia wychowania 
fizycznego. 

- Wycieczki 
krajoznawczo-
turystyczne oraz 
wyjazdy śródroczne 

- udział w programach 
prozdrowotnych i 
akcjach zdrowego 
żywienia 

 
Wychowawca klasy 

 
nauczyciele 

 
dyrektor 

 
higienistka 

 
koło PCK 

 
pedagog szkolny 

 
 

Uczeń jest odpowiedzialny za 
zdrowie swoje i rówieśników. 
Zna zasady doboru ubioru do 
aktualnej pogody i pory roku. 

Nie hałasuje, zna konsekwencje 
nadmiernego hałasu na ludzki 

organizm. Racjonalnie 
wykorzystuje komputer 

telewizje i telefon komórkowy. 
Zna zasady prawidłowego 

odżywiania się w swoim wieku, 
zna wpływ nabiału, warzyw                    
i owoców na wzrost młodego 
organizmu. Chętnie przebywa 
na świeżym powietrzu i bierze 

udział w szkolnych wycieczkach 
turystycznych, zdobywa odznaki 

GOT-u. Wszyscy uczniowie 
nabywają umiejętność pływania. 
Uczeń jest tolerancyjny wobec 

osób niepełnosprawnych i 
starszych, bierze udział w 
akcjach humanitarnych, 
uczestniczy w zbiórkach 

zabawek, słodyczy dla chorych i 
ubogich kolegów. Posiada 
wysoką kulturę osobistą. 



II. PRZECIWDZIAŁANIE UZALE ŻNIENIOM 

DLA KLAS I – III 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni Zakładane efekty działania 

 
- Środowisko promujące 

negatywne wzorce 
zachowań. 

- Negatywny wpływ grupy 
rówieśniczej. 

- Osoby obce 
wykorzystujące ufność 
dzieci. 

- Usytuowanie w jednym 
budynku szkoły 
podstawowej, gimnazjum 
i liceum. 

 
- Podejmowanie działań 

w zakresie profilaktyki 
uzależnień (palenie 
tytoniu, picie alkoholu, 
narkotyki). 

- Diagnoza środowiska 
rodzinnego i 
rówieśniczego. 

- Wskazywanie społeczno-
ekonomicznych i 
zdrowotnych następstw 
używania alkoholu, 
papierosów i narkotyków. 

- Kształtowanie umiejętności 
korzystania z pomocy 
dorosłych w trudnych 
sytuacjach oraz 
wykorzystywania 
telefonów alarmowych w 
razie zagrożenia. 

 

 
- Pogadanki. 
- Udział w konkursach 
tematycznych. 

- Udział w konkursach           
i  programach 
profilaktycznych  

- Przedstawienie teatralne 
w zakresie profilaktyki 
uzależnień, filmy, 
broszury, książki, 
gazetki ścienne. 

- Tworzenie programów 
profilaktycznych. 

- Pedagogizacja rodziców 
– prelekcje. 

- Współpraca z PCK, 
OPS, CUS 

- Spotkania z 
pracownikami policji i 
pedagogiem szkolnym. 

 
 

 
Wychowawca klasy 

 
nauczyciele 

 
pedagog szkolny 

 
dyrektor 

 
higienistka 

 
wychowawcy 

świetlicy dziennej 
i środowiskowej 

 
opiekunowie koła 

PCK 

 
Uczeń zna rodzaje uzależnień i 
skutki stosowania używek. Wie, 
że należy unikać kontaktu z 
osobami namawiającymi do 

nałogu. Uczeń nabiera nawyków 
właściwego zachowania w 

sytuacjach zagrożenia 
uzależnieniami. Wie do kogo 

zwrócić się po pomoc lub 
zasygnalizować zauważony 

problem. 



III. ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA W SZKOLE I W DRODZE DO SZKOŁY 

DLA KLAS I – III 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni Zakładane efekty działania 

 
- Kontakt uczniów z Zespołu 

Szkół nr 2  i Liceum 
Ogólnokształcącego. 

- Duże nasilenie ruchu 
ulicznego. 

- Niebezpieczne sytuacje. 
-Samochody wjeżdżające na 

teren szkoły 

 
- Kształtowanie 

umiejętności dbania o 
własne zdrowie: 
� w szkole 
� w domu 
� w drodze do szkoły 
� na boisku szkolnym 
� na basenie 
� podczas wycieczek 
� podczas pobytów na 

białych i zielonych 
szkołach. 

 

 
- Pogadanki. 
- Dyżury nauczycieli. 
- Spotkanie z 
policjantem. 

- Współpraca ze strażą 
miejską. 

- Filmy tematyczne. 
- Gry dydaktyczne. 
- Konkursy plastyczne. 
- Quizy. 
- Realizacja programów 
profilaktycznych 
dotyczących 
bezpieczeństwa 

-Ankiety dla Rady 
Rodziców dotyczących 
bezpieczeństwa dzieci             
w szkole i w drodze do 
szkoły 

 
Wychowawca klasy 

 
nauczyciele 

 
pedagog 

 
dyrektor 

 
higienistka 

 
inspektor BHP 

 
pracownicy obsługi 

 

 
Uczeń zna i przestrzega zasady 

zachowania się w szkole, na 
boisku, na basenie, na 

wycieczkach oraz w drodze do 
szkoły. Uczeń zna sankcje za 
łamanie Regulaminu Szkoły. 

Uczniowie znają szereg sytuacji 
grożących niebezpieczeństwem, 

wywołanych własnym 
niewłaściwym zachowaniem np. 
(bójki, bieganie, przepychanie 
się i inne). Wiedzą, że każdą 

zaobserwowaną sytuację 
niebezpieczną należy zgłosić 
dyżurującemu nauczycielowi. 

Uczniowie mają poczucie 
bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. Zna zasady zachowania 
podczas pobytu na białych i 

zielonych szkołach. 
 



IV. POMOC UCZNIOM ZE ŚRODOWISK ZAGRO ŻONYCH DEMORALIZACJ Ą 

DLA KLAS I – III 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni Zakładane efekty działania 

 
- Patologie w rodzinie: 
� przemoc fizyczna i 

psychiczna 
� alkoholizm. 

- Słabe więzi rodzinne w 
niektórych domach. 

- Bezrobocie i postępująca 
pauperyzacja społeczeństwa. 

- Rozpad rodziny (rozwód, 
eurosieroctwo, samotne 
rodzicielstwo) 

- Problemy wychowawcze z 
uczniami wynikające z 
niewydolności 
wychowawczej środowiska 
rodzinnego 

 

 
- Dążenie do ścisłej 

współpracy środowiska 
szkolnego i rodzinnego. 

- Współpraca z organami 
działającymi na rzecz 
pomocy dziecku i rodzinie. 

- Wdrażanie dzieci do 
wzajemnego wspierania się 
w rozwiązywaniu 
powstałych problemów. 

- Uwrażliwienie dzieci na 
potrzeby innych. 

- Kształtowanie umiejętności 
tworzenia więzi z 
rówieśnikami oraz 
umiejętności szukania 
pomocy u dorosłych w 
sytuacjach trudnych. 

- Rozwijanie działalności 
informacyjnej i doradczej. 

 

 
- Zebrania i spotkania 

indywidualne z rodzicami. 
- Pedagogizacja rodziców. 
- Pomoc materialna w 

postaci: 
 
� stypendiów i wyprawek 

dla uczniów 
potrzebujących 

� bezpłatnych obiadów 
� paczek 

okolicznościowych. 
- Opieka świetlicy dziennej, 

udział potrzebujących 
uczniów w zajęciach 
świetlicy środowiskowej i 
terapeutycznej CUS. 

- Współpraca z PCK, OPS, 
CUS, PPP, parafią Matki 
Bożej Różańcowej. 

- Pozyskiwanie sponsorów. 
- Tablica informacyjna dla 

rodziców. 
 

 
Wychowawcy  

 
nauczyciele 

 
pedagog 

 
dyrektor 

 
wychowawcy świetlic 

 
Rada Rodziców 

 

 
Nauczyciele, wychowawcy ściśle 
współpracują z rodzicami, PPP, 

OPS, CUS i policją. 
Rodzice wykorzystują zdobytą w 
procesie pedagogizacji wiedzę w 

codziennym wychowaniu. Rodzice 
zawsze otrzymują pomoc i 

wsparcie w sytuacjach trudnych od 
dyrektora, pedagoga, nauczycieli i 
wychowawców. Konkretna pomoc 
finansowa i rzeczowa ze środków 
gminnych oraz będąca wynikiem 

akcji pomocowych 
organizowanych w szkole. 

Otoczenie opieką dzieci z rodzin 
zagrożonych patologią poprzez 

pracę świetlicy dziennej  i 
korzystających z zajęć świetlicy 
środowiskowej i terapeutycznej. 



V. KSZTAŁTOWANIE POSTAW POSZANOW ANIA MIENIA 

I ROZWIJANIE POZYTYW NEJ AKTYWNO ŚCI UCZNIÓW  

DLA KLAS I – III 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni Zakładane efekty działania 

 
- Niszczenie mienia 

szkolnego i innych osób 
- Śmiecenie. 
- Kradzieże. 
- Niszczenie drzewek, 

deptanie trawników. 
- Brak umiejętności 

gospodarowania wolnym 
czasem. 

 

 
- Wdrażanie do 

poszanowania własności 
prywatnej i wspólnej. 

- Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za 
wspólne mienie. 

- Uświadomienie 
konsekwencji płynących z 
przywłaszczenia cudzej 
własności. 

- Angażowanie rodziców w 
działania szkoły 
sprzyjające rozwijaniu 
pozytywnej aktywności 
uczniów. 

 

 
- Pogadanki. 
- Apele porządkowe. 
- Udział w akcjach na 
rzecz środowiska  

- Imprezy integrujące 
środowiska klasowe, 
spotkania okazjonalne 

- Organizowanie 
dodatkowych zajęć dla 
uczniów (gry i zabawy). 

- Gazetki szkolne. 
 

 
Wychowawcy  

 
nauczyciele 

 
dyrektor 

 
Rada Rodziców 

 

 
Uczeń dba o czystość na terenie 
szkoły i w jej otoczeniu. Każde 

akty wandalizmu zgłasza 
wychowawcy lub nauczycielowi 
dyżurującemu. Uczeń posiada 
wiedzę ekologiczną przez co 

chroni przyrodę i dba o czystość 
otaczającego go środowiska. 
Uczeń przekazuje posiadaną 

wiedzę młodszym rówieśnikom 
przez quizy ekologiczne, gazetki 

szkolne, plakaty 

 



I. ROZWIJANIE ODPOWIEDZIALNO ŚCI UCZNIÓW ZA ZDROWIE WŁASNE I INNYCH 

DLA KLAS IV - VI  

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni 
 

Zakładane  
efekty działania 

 

- Niewłaściwe nawyki 
żywieniowe i higieniczne. 

- Wady postawy. 
- Choroby wynikające ze 

współczesnej techniki. 
- Hałas. 
- Brak tolerancji wobec osób 

niepełnosprawnych. 
 

 

- Kształtowanie właściwych 
nawyków zdrowotnych i 
higienicznych. 

- Promowanie racjonalnego 
sposobu odżywiania. 

- Kształtowanie umiejętności 
samodzielnego 
dokonywania właściwych 
wyborów zachowań 
chroniących zdrowie 
własne i innych. 

- Wdrożenie wychowanków 
do aktywnego działania na 
rzecz zdrowia swojego i 
innych. 

- Zapoznanie z zasadami 
udzielania pierwszej 
pomocy. 

- Uczenie tolerancji i 
uwrażliwianie na potrzeby 
osób niepełnosprawnych. 

- Uświadomienie potrzeby 
opieki nad człowiekiem 
słabym, chorym, starym i 
kalekim. 

 

 

- Udział szkoły w 
programach 
promujących zdrowe 
nawyki żywieniowe. 

- Lekcje wychowawcze 
oraz zajęcia 
wychowania do życia 
w rodzinie. 

- Prelekcje i spotkania o 
tematyce 
prozdrowotnej. 

- Udział w apelach 
tematycznych, 
konkursach i akcjach 
profilaktycznych. 

- Zawody sportowe. 
- Egzaminy na kartę 
rowerową, udział w 
rajdach rowerowych. 

- Działalność szkolnego 
koła PCK. 

- Gazetki, broszury, 
filmy. 

- Współpraca samorządu 
uczniowskiego z 
fundacjami i 
stowarzyszeniami na 
rzecz pomocy 
potrzebującym, 

 

Wychowawcy 
 

nauczyciele 
 

dyrektor 
 

higienistka 
 

inspektor BHP 
 

koło PCK 
 

pedagog 
 

opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego 

 

Uczeń jest odpowiedzialny 
za zdrowie swoje i 
rówieśników. 
Zna zasady doboru ubioru 
do aktualnej pogody i pory 
roku. 
Nie hałasuje, zna 
konsekwencje wpływu 
nadmiernego hałasu na 
ludzki organizm. 
Racjonalnie wykorzystuje 
telefon komórkowy, 
komputer i telewizję. 
Zna zasady właściwego 
odżywiania się w swoim 
wieku, zna wpływ nabiału, 
warzyw i owoców na wzrost 
młodego organizmu.  
Chętnie przebywa na 
świeżym powietrzu i bierze 
udział w szkolnych 
wycieczkach turystycznych.  
Wszyscy uczniowie 
nabywają umiejętność 
pływania. 
Zna podstawowe zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy. 
Uczeń jest tolerancyjny 



chorym i 
niepełnosprawnym. 

 

wobec osób 
niepełnosprawnych i 
starszych, bierze udział w 
akcjach humanitarnych, 
uczestniczy w zbiórkach 
zabawek i słodyczy na rzecz 
dzieci chorych i z rodzin 
znajdujących się w trudnej 
sytuacji materialnej.  
Posiada wysoką kulturę 
osobistą. 

 



II. PRZECIWDZIAŁANIE UZALE ŻNIENIOM 

DLA KLAS IV - VI 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni 
 

Zakładane  
efekty działania 

 

- Środowisko promujące 
negatywne wzorce 
zachowań. 

- Wpływ grupy rówieśniczej, 
w której normą są 
zachowania destrukcyjne. 
- Niedostosowanie 
społeczne. 
- Negatywizm szkolny. 
 

 

- Zminimalizowanie 
możliwości negatywnych 
kontaktów uczniów 
poszczególnych szkół: 
SP10, PG2 i IILO. 

- Monitoring osób 
wchodzących na teren 
szkoły. 

- Ukazywanie zdrowotnych, 
społeczno-
ekonomicznych i 
moralnych następstw 
uzależnień. 

- Przestrzeganie zakazu 
używania alkoholu, 
papierosów i narkotyków 
na terenie szkoły. 

- Udostępnienie wszelkich 
możliwych źródeł 
informacji o 
zagrożeniach. 

- Diagnoza środowiska 
rodzinnego i 
rówieśniczego. 

 

 

- Obserwacja uczniów. 
- Oddzielny segment dla 
uczniów klas 1-3. 

- Lekcje wychowawcze,  
lekcje przyrody i 
wychowania do życia w 
rodzinie. 

- Prelekcje. 
- Gazetki, broszury, filmy i 
książki. 

- Udostępnienie rodzicom 
materiałów dotyczących 
uzależnień. 

- Współpraca z GKRPA. 
- Współpraca z  
pracownikami policji i 
innymi specjalistami. 

- Udział w konkursach i 
akcjach profilaktycznych. 

- Udział w Chrzanowskich 
Dniach Trzeźwości. 

- Udział w spektaklach 
profilaktycznych. 

- Gazetki tematyczne PCK. 
 

 

Wychowawcy 
 

nauczyciele 
 

dyrektor 
 

higienistka 
 

koło PCK 
 

pedagog 
 

wychowawcy świetlicy 

 

Uczeń zna rodzaje 
uzależnień i skutki 
stosowania używek. 

Wie, że należy unikać 
kontaktu z osobami 
namawiającymi do nałogu.  

Wie jak zachować się w 
sytuacjach zagrożenia 
uzależnieniami.  

Wie do kogo zwrócić się o 
pomoc lub zasygnalizować 
zauważony problem. 

Posiada umiejętność bycia 
asertywnym w sytuacjach, 
próby zachęcenia  go do 
brania używek. 

Unika kontaktu z osobami 
nieznajomymi. 

Uczniowie biorą czynny 
udział w programach 
profilaktycznych, 
spektaklach 
profilaktycznych i 
spotkaniach z 
przedstawicielami policji i 
służb prewencyjnych, 
starają się stosować  w 
życiu zdobyte wiadomości.  



III. ZAPEWNIENIE BEZPIECZE ŃSTWA W SZKOLE I W DRODZE DO SZKOŁY 

DLA KLAS IV - VI 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni 
 

Zakładane  
efekty działania 

 
- Zagrożenia wynikające z 

warunków lokalowych 
szkoły (wspólny budynek 
ZS nr 2 i IILO). 

- Niewłaściwe relacje 
między uczniami w/w 
szkół. 

- Agresja uczniów na terenie 
szkoły.  

- Osoby obce na terenie 
szkoły. 

- Niszczenie wyposażenia i 
budynku szkoły 
zagrażające 
bezpieczeństwu uczniów. 

- Samochody wjeżdżające 
na teren szkoły. 

- Niebezpieczna droga 
uczniów do szkoły. 

 
- Zapewnienie 

bezpieczeństwa uczniom 
w miejscach 
współużytkowanych 
przez wszystkie szkoły. 

- Dbałość o właściwe relacje 
między uczniami i 
nauczycielami 
poszczególnych szkół. 

- Uczenie uczniów 
właściwych postaw 
wobec innych oraz 
zachowań asertywnych. 

- Troska o zapewnienie 
zgodnych z normami 
BHP warunków pracy i 
nauki. 

- Dbałość o bezpieczną 
drogę do szkoły o każdej 
porze roku. 

 
- Dyżury nauczycieli 
poszczególnych szkół ze 
szczególnym 
uwzględnieniem miejsc 
współużytkowanych przez 
wszystkie szkoły (przed 
sklepikiem, w jadalni, na 
wspólnych korytarzach i na 
boisku szkolnym w okresie 
letnim). 

- Wydzielenie osobnego 
segmentu dla klas 1-3. 

- Ankiety dotyczące 
bezpieczeństwa. 

- Mediacje rówieśnicze. 
- Podejmowanie tematyki 
bezpieczeństwa na lekcjach 
i spotkaniach z rodzicami. 

- Spotkania uczniów z 
policjantem dotyczące 
bezpieczeństwa w drodze 
do szkoły. 

- Stała kontrola stanu 
technicznego szkoły i 
bieżące naprawy 
konserwatorskie. 

 

 
Dyrektor 

 
wychowawcy 

 
nauczyciele 

 
pedagog szkolny 

 
higienistka szkolna 

 
inspektor BHP 

 
konserwator 

 
pracownicy obsługi 

 

 
Uczeń ma poczucie 
bezpieczeństwa  na terenie 
szkoły.  
Wie, że każdą 
zaobserwowaną 
niebezpieczną sytuację 
należy zgłosić 
dyżurującemu 
nauczycielowi.  
Uczeń zna i przestrzega 
zasad zachowania się w 
szkole, na boisku, na 
basenie, na wycieczkach 
oraz w drodze do szkoły. 
Zna sankcje za łamanie 
Regulaminu Szkoły.  
Uczniowie znają szereg 
sytuacji grożących 
niebezpieczeństwem, 
wywołanych własnym 
niewłaściwym 
zachowaniem(np. bójki, 
bieganie, przepychanie się)  
i stara się ich unikać.  
Zna zasady zachowania 
podczas pobytu na białych i 
zielonych szkołach.  



IV. POMOC UCZNIOM ZE ŚRODOWISK ZAGRO ŻONYCH DEMORALIZACJ Ą 

DLA KLAS IV - VI 

 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni 
 

Zakładane  
efekty działania 

 

- Postępujące ubożenie 
społeczeństwa i rodzin. 

- Nasilenie czynników 
patogennych 
wpływających 
destrukcyjnie na rodzinę: 
bezrobocie, nadużywanie 
alkoholu, przemoc 
domowa, rozpad rodziny, 
eurosieroctwo. 

- Trudności w kontaktach z 
rodzicami dzieci ze 
środowisk zagrożonych. 

- Brak opieki nad dziećmi 
i pomocy w nauce ze 
strony niektórych 
rodziców. 

- Problemy wychowawcze z 
uczniami wynikające z 
niewydolności 
wychowawczej 
środowiska rodzinnego. 

 

- Współpraca z 
organizacjami 
działającymi na rzecz 
pomocy dziecku i 
rodzinie. 

- Otoczenie opieką dzieci ze 
środowisk o trudnej 
sytuacji materialnej i 
społecznej. 

- Współpraca z rodzicami 
uczniów, działalność 
informacyjna i doradcza. 

- Uwrażliwienie dzieci na 
potrzeby innych. 

 

- Opieka świetlicy dziennej, 
korzystanie z zajęć 
świetlicy środowiskowej i 
terapeutycznej CUS. 

- Bezpłatne obiady i inne 
formy dożywiania dzieci 
potrzebujących. 

- Pomoc materialna (paczki 
świąteczne, wyprawki, 
stypendia,  podręczniki 
i inne). 

- Pomoc celowa w trudnych 
sytuacjach życiowych 
(pozyskiwanie sponsorów). 

- Współpraca z OPS, PCK, 
ZPiTR, PPP, CUS, parafią 
M. B. Różańcowej, 
organizacjami 
charytatywnymi. 

- Współpraca z sądem 
(kuratorzy zawodowi i 
społeczni) oraz policją. 

- Działalność informacyjna 
dotycząca pomocy: 
psychologiczno-
pedagogicznej, 
terapeutycznej, materialnej, 
prawnej. 

- Organizowanie zbiórek i 
akcji charytatywnych. 

 

Dyrektor 
 

wychowawcy 
 

nauczyciele 
 

pedagog szkolny 
 

opiekunowie 
Samorządu 

Uczniowskiego 
 

higienistka szkolna 
 

inspektor BHP 
 

konserwator 
 

pracownicy obsługi 
 

Rada Rodziców 
 

 

Nauczyciele i wychowawcy 
ściśle współpracują z 
rodzicami, Poradnią 
Psychologiczno 
Pedagogiczną, CUS, OPS i 
policją. 
Rodzice wykorzystują w 
codziennym wychowaniu 
wiedzę zdobytą w procesie 
pedagogizacji.  
Rodzice zawsze otrzymują 
pomoc i wsparcie w 
sytuacjach trudnych od 
dyrektora, pedagoga 
wychowawców i 
nauczycieli.  
Konkretna pomoc 
finansowa i rzeczowa ze 
środków gminnych oraz 
będącą wynikiem akcji 
pomocowych 
organizowanych w szkole. 
Dzieci z rodzin zagrożonych 
patologią mają zapewnioną 
opiekę w świetlicy dziennej, 
korzystają z zajęć świetlicy 
środowiskowej i 
terapeutycznej CUS. 



V. KSZTAŁTOWANIE POSTAW POSZANOWANIA MIENIA 

I ROZWIJANIE POZYTYW NEJ AKTYWNO ŚCI UCZNIÓW  

DLA KLAS IV - VI 
 

Czynniki 
ryzyka 

Zadania 
szczegółowe 

Formy 
realizacji 

Odpowiedzialni 
 

Zakładane  
efekty działania 

 

- Niszczenie mienia szkoły  
(śmiecenie, wyrywanie 
drzewek, niszczenie 
zieleni, sprzętów i pomocy 
szkolnych, niszczenie 
elewacji szkoły).  

- Brak szacunku i niszczenie 
mienia innych osób. 

- Kradzieże. 
- Niewłaściwe normy 
środowiskowe preferowane 
przez uczniów. 

- Brak umiejętności 
właściwego 
zagospodarowania czasu 
wolnego. 

 

 

- Kształtowanie postaw 
proekologicznych. 

- Uczenie odpowiedzialności 
za mienie publiczne, 
własne i innych. 

- Uświadomienie 
konsekwencji 
wynikających ze 
zniszczenia cudzej 
własności. 

- Wskazywanie właściwych 
form spędzania czasu 
wolnego. 

- Współpraca ze 
środowiskiem lokalnym. 

- Angażowanie rodziców w 
działania szkoły 
sprzyjające rozwijaniu 
pozytywnej aktywności 
uczniów. 

 

 

- Apele porządkowe. 
- Tematyka lekcji 
wychowawczych i 
wychowania do życia 
w rodzinie, pogadanki i 
spotkania z uczniami. 

- Organizowanie i  udział w 
akcjach szkolnych, 
lokalnych i 
ogólnopolskich.  

- Organizowanie zajęć 
dodatkowych dla uczniów. 

 

 

Wychowawcy  
 

nauczyciele 
 

dyrektor 
 

pedagog szkolny 
 

opiekunowie 
Samorządu 

Uczniowskiego 
 
 

 

Uczeń dba o czystość na 
terenie szkoły i w jej 
otoczeniu. 

Szanuje mienie szkoły i 
innych osób.  

Wszystkie akty wandalizmu 
zgłasza wychowawcy lub 
nauczycielowi 
dyżurującemu.  

Uczeń posiada wiedzę 
ekologiczną, przez co 
chroni przyrodę i dba o  
czystość otaczającego go 
środowiska.  

Uczeń przekazuje posiadaną 
wiedzę młodszym kolegom 
poprzez quizy ekologiczne, 
gazetki szkolne i plakaty. 

 


