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Program Wychowawczo - Profilaktyczny powstał w wyniku współpracy Rodziców, Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.  

Uwzględnia podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018. Jest ściśle powiązany z programem 

dydaktycznym stanowi jednolite działania wszystkich wychowawców oraz pozostałych nauczycieli i personelu szkoły.  

 Został zaakceptowany przez Rodziców, Uczniów i Nauczycieli.  

 

  Wychowanie jest skuteczne wówczas, kiedy wszystkie działania podejmowane w tym zakresie są spójne. Jako szkoła świadoma skutecznego 

wychowania opracowaliśmy własny program wychowawczo-profilaktyczny wynikający ze znajomości środowiska, diagnozy problemów 

wychowawczych, dydaktycznych i oczekiwań rodziców. Pragniemy pełnić, bowiem funkcję wspierającą i uzupełniającą rodzicielski trud przy 

jednoczesnym poszanowaniu prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami.  

  Jako cel działalności wychowawczej i profilaktycznej Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego obraliśmy rozwój ucznia mający na celu 

przygotowanie go do świadomego i samodzielnego funkcjonowania we współczesnym społeczeństwie poprzez zapewnienie możliwości pełnego 
rozwoju intelektualnego, fizycznego, emocjonalnego i społecznego w warunkach poszanowania godności osobistej, światopoglądu i wyznania oraz 

przygotowanie do dalszego kształcenia. 
  Traktowanie każdego ucznia indywidualnie i zapewnienie mu warunków do pełnego, wszechstronnego rozwoju, uczenie szacunku do 

dziedzictwa regionalnego, krajowego, przy jednoczesnym otwarciu na kulturę Europy i świata uważamy za drogę do osiągnięcia sukcesu 

wychowawczego.  

 Profilaktyka szkolna obejmuje działania zmierzające do ochrony uczniów przed wpływem czynników destrukcyjnych, zakłócających 

prawidłowy rozwój oraz zajmuje się udzielaniem wsparcia młodym ludziom w trudnych sytuacjach życiowych. Działania profilaktyczne prowadzą do 

ograniczenia i eliminowania zachowań ryzykownych młodzieży, wzmocnienia czynników chroniących przed zagrożeniami, kształtowania 

prawidłowych relacji międzyludzkich, budzenia aspiracji życiowych i przeciwdziałania bierności społecznej.  

  Uczeń naszej szkoły przygotowany do samodzielnego działania będzie świadomie kreował własną przyszłość,  

wykazywał się aktywną i twórczą postawą, będzie czuł się odpowiedzialnym członkiem społeczności przy zachowaniu zasad obowiązujących  

w społeczeństwie demokratycznym z poszanowaniem praw człowieka.  

  W procesie wychowania młodego człowieka solidarnie i odpowiedzialnie w atmosferze wzajemnej życzliwości współdziałają uczniowie, 
wychowawcy, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice oraz środowisko lokalne.  
  Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny uwzględnia zarówno potrzeby rozwojowe gimnazjalistów jak i problemy specyficzne dla 

środowiska szkolnego wynikające z przeprowadzonej wcześniej diagnozy. Dokument określa obszary działalności i wynikające z nich zadania, 
wskazuje formy realizacji oraz przewidywane osiągnięcia ucznia. Do realizacji celów i zadań nauczyciele oraz wychowawcy przyjmą sposoby pracy, 

które będą modyfikowane w zależności od potrzeb. 

 

 

PODSTAWY PRAWNE  
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 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78 poz. 483). 

 Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. ( Dz. U. 1991 nr 120 

poz. 526). 

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

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59, 949). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 2016 poz. 1943 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 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. 2017 

poz. 1249).   

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

 Statut Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku.  

 

 

MISJA SZKOŁY 
 

           W Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku: 

 

 wspieramy uczniów w ich rozwoju intelektualnym, fizycznym i moralnym; 

 promujemy osiągnięcia i sukcesy uczniów, odkrywamy ich talenty i pomagamy im się rozwijać; 

 inspirujemy młodzież i nauczycieli do twórczej aktywności i własnego rozwoju; 

 zapewniamy naszym wychowankom równe szanse edukacyjne; 

 wspieramy w podejmowaniu działań na rzecz innych (wolontariat); 

 propagujemy zdrowy styl życia i zachowania proekologiczne; 

 promujemy naszą szkołę w środowisku lokalnym; 

 aktywnie uczestniczymy w życiu środowiska lokalnego; 

 włączamy rodziców w życie szkoły; 

 inwestujemy w przyszłość poprzez projekty edukacyjne; 

 szczególnie dbamy o bezpieczeństwo. 
 

MODEL ABSOLWENTA   
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Naszą ambicją jest tworzenie szkoły nowoczesnej, odpowiadającej wyzwaniom współczesnego świata. Staramy się, więc, aby Absolwent 

Gimnazjum im. Generała Kazimierza Tańskiego w Chmielniku był człowiekiem:  

 wyposażonym w rzetelną wiedzę i umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości do rozwiązywania problemów, 

 znającym zasady obowiązujące w społeczeństwie demokratycznym z poszanowaniem praw człowieka, 

 przestrzegającym podstawowych zasad i wartości życiowych, 

 aktywnym, 

 tolerancyjnym, wrażliwym na potrzeby drugiego człowieka, 

 odznaczającym się wysoką kulturą osobistą, 

 szanującym tradycję i kulturę swojego narodu, a także innych kultur, 

 przygotowanym do podjęcia różnych zadań w dorosłym życiu. 

 

CEL NADRZĘDNY  

 
Rozwój ucznia, mający na celu przygotowanie do samodzielnego i świadomego funkcjonowania w społeczeństwie. 

 
CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

 Wspieranie rodziny w obszarze wychowania i działań profilaktycznych z poszanowaniem jej pierwotnych i największych praw 

wychowawczych w stosunku do swoich dzieci. 

 Wspomaganie rozwoju osobowego ucznia we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, 

duchowym. 

 Umożliwienie uczniom dociekania prawdy, szkoła ułatwia im osiągnięcie świadomości życiowej, użyteczności poszczególnych zajęć. 

 Budzenie wrażliwości moralnej, wspomaganie uczniów w ich dążeniu do szukania celu w życiu, samodzielności osądów, rozwijanie 

wrażliwości na dobro, piękno słowa ojczystego i kulturę osobistą. 

 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych poprzez działalność w ramach wolontariatu. 

 Kształtowanie w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, społeczności lokalnej, państwowej, służy kształtowaniu u młodzieży 

poczucia odpowiedzialności a także do rozwijania patriotyzmu oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, jako wartości 

o podstawowym znaczeniu. 

 Kultywowanie historii generała Kazimierza Tańskiego – patrona Gimnazjum. 

 Pomaganie w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o przyszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość, jako wartości prowadzące  
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do realizacji przyjętych celów poprzez rozwijanie ciekawości poznawczej, promocję przedsiębiorczości, kreatywności i sprawczości. 

 Budowanie postawy dialogu przez nauczycieli i pracowników szkoły oraz uczniów, opierając swe działania na konwencjach praw dziecka 

i człowieka. 

 Budowanie szacunku do życia, jako wartości, w tym kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania samobójstwom. 

 Rozbudzenie motywacji uczniów do nauki. 

 Rozbudzanie zainteresowań uczniów oraz zachęcanie do rozwoju intelektualnego poprzez uczestnictwo w różnych formach aktywności 

(zajęciach pozalekcyjnych, konkursach, turniejach itp.) 

 Kontynuowanie działań zmierzających do niwelowania niepowodzeń szkolnych. 

 Modelowanie pozytywnych wzorców zachowań w tym kultury osobistej. 

 Rozwijanie aktywności uczniów poprzez angażowanie się w życie szkoły, akcje, pomoc innym. 

 Zorganizowanie działań zmierzających do poprawy zachowania uczniów. 

 Kontynuowanie działań zmierzających do zapobiegania agresji, przemocy, cyberprzemocy. 

 Propagowanie edukacji prozdrowotnej, jako formy zapobiegania uzależnieniom. 

 Kształtowanie umiejętności społecznych i przygotowanie do pełnienia ról społecznych. 

 Realizacja zasady fair play w sporcie, nauce, zabawie. Nacisk na szeroko rozumianą kulturę osobistą szczególnie w sytuacjach konfliktowych 

i wywołujących emocje. 

 Wspieranie rozwoju psychicznego uczniów i wyposażenia ich w umiejętności interpersonalne. 

 Kształtowanie pozytywnego nastawienia, jako wartości. 

 Prowadzenie działań mających na celu wspomaganie u rodziców umiejętności motywowania dzieci do pracy i aktywności, zachęcanie 

rodziców do aktywnego uczestnictwa w życiu szkoły. 

 Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z organizacjami i instytucjami lokalnymi. 

 

  

ZAŁOŻENIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE PROGRAMU 

ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE WYCHOWANIA 

 
SZKOŁA UMOŻLIWIA: 

  
 zdobywanie wszechstronnej wiedzy; 

 wyrównywanie szans edukacyjnych;  

 odkrywanie i rozwijanie talentów;  

 kształtowanie postaw opartych na wartościach humanistycznych; 
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 rozwijanie wiedzy o kulturze regionu i jego związkach z kulturą narodową i europejską;  

 aktywne uczestnictwo ucznia i jego bliskich w programach promujących zdrowy styl życia;  

 stałą i systematyczną współpracę z rodzicami;  

 integrację uczniów i zespołów klasowych; 

 rozwijanie umiejętności efektywnego współdziałania w grupie;  

 przygotowanie ucznia do dalszej edukacji i pomoc w wyborze dalszej drogi kształcenia;  

 podejmowanie samodzielnych decyzji;  

 swobodne wypowiadanie swoich poglądów i opinii;  

 przygotowanie do sprawnego, odpowiedzialnego i bezpiecznego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

 
SZKOŁA ZAPEWNIA:  

 
 sprzyjające warunki dla procesu nauczania i uczenia się; 

 przyjazną i otwartą atmosferę dla ucznia i rodziców;  

 opiekę pedagogiczną;  

 bezpieczne i zgodne z normami bhp warunki pracy;  

 wszechstronny rozwój zainteresowań;  

 zajęcia wyrównawcze dla uczniów z różnego rodzaju dysfunkcjami;  

 dostęp do rozmaitych źródeł informacji;  

 pomoc materialną uczniom.  

 

SZKOŁA WSPIERA:  

 
 dociekliwość poznawczą w poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie; 

 poszukiwanie wartości etycznych prowadzących do odnalezienia własnego miejsca w świecie;  

 intelektualny i emocjonalny rozwój ucznia;  

 indywidualny rozwój talentów i twórczą postawę ucznia;  

 postawę szacunku dla wspólnego dobra;  

 postawę dialogu, słuchania i rozumienia innych;  

 przygotowanie do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej, w państwie oraz w strukturach europejskich;  

 wspólne działania uczniów, nauczycieli, dyrekcji i rodziców na rzecz tworzenia pozytywnego wizerunku szkoły;  

 wychowawcze działania rodziców.  
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ZADANIA SZKOŁY W ZAKRESIE PROFILAKTYKI 

 Rozpoznanie stopnia zagrożenia, przeciwdziałanie problemom i wskazanie sposobów ich rozwiązania. 

 Budowanie pozytywnego klimatu społecznego w szkole. 

 Przeciwdziałanie agresji i przemocy ze szczególnym uwzględnieniem działań  

dotyczących bezpieczeństwa w Internecie i odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznych.    

 Kształtowanie postawy człowieka wolnego od uzależnień. 

 Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem. 

 

POSTAWA NAUCZYCIELI  

 
  Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły 

wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel kształci i wychowuje młodzież w umiłowaniu 

Ojczyzny, w poszanowaniu konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka bez względu na 

jego narodowość, rasę i światopogląd (Karta Nauczyciela, Art.6). Nauczyciele powinni odznaczać się profesjonalizmem i troską w zakresie działań 

ukierunkowanych na to, by każdy uczeń w zespole klasowym czuł się jego ważnym członkiem, znajomością potrzeb rozwojowych i możliwości 

w zakresie niezależnego funkcjonowania (mobilność, sprawczość, komunikacja) oraz włączenia uczniów, a także zapewnienia poczucia 

bezpieczeństwa w szkole wszystkim dzieciom i młodzieży, elastycznością i pomysłowością w swoich działaniach edukacyjno-wychowawczych.  

 

Priorytety naszego działania:  

 nauczanie relacji wzajemnego poszanowania; 

 budowanie prawidłowych więzi uczuciowych; 

 kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się w relacjach między rówieśnikami i względem osób dorosłych; 

 rozwijanie jak największej samodzielności i odpowiedzialności za siebie i innych; 

 przygotowanie do wykorzystania umiejętności i zdobytej wiedzy w dalszym samodoskonaleniu się; 

 

 rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności samodzielnego myślenia; 

 rozwijanie świadomej troski o swoją higienę i zdrowie; 
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 kształtowanie umiejętności organizowania wolnego czasu poprzez rozwijanie własnych zainteresowań i samorealizację. 

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW  

 
 Zdobycie rzetelnej wiedzy o uczniu i jego środowisku, informowanie nauczycieli uczących w danej klasie o problemach wychowawczych 

młodzieży. 

 Opracowanie planu pracy z klasą w uzgodnieniu z uczniami i rodzicami. 

 Przeanalizowanie opinii i orzeczeń z ppp i podjęcie stosownych działań. 

 Objęcie wychowanków pomocą psychologiczno - pedagogiczną zgodnie z obowiązującą w szkole procedurą. 

 Czuwanie nad postępami w nauce i frekwencją uczniów. 

 Informowanie rodziców o pojawiających się problemach. 

 Współpraca z psychologiem i pedagogiem szkolnym.  

 Współdziałanie z innymi nauczycielami w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń 

i komunikowania postępów ucznia.  

 

REALIZACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 
 

ZADANIA PROGRAMU SĄ MOŻLIWE DO REALIZACJI W CZASIE: 

 
 zajęć z wychowawcą; 

 codziennych zajęć prowadzonych przez wszystkich nauczycieli; 

 zajęć warsztatowych prowadzonych przez nauczycieli, pedagogów, psychologa lub inne zaproszone osoby; 

 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych; 

 imprez integracyjnych (m. in.: zawody, wycieczki, zabawy); 

 przerw międzylekcyjnych; 

 kontaktów z pozostałymi pracownikami szkoły; 

 konkursów przedmiotowych (szkolnych i zewnętrznych); 

 uroczystości szkolnych; 

 przedsięwzięć organizowanych przy współudziale instytucji zewnętrznych. 

Proponowane metody pracy: warsztaty, pogadanki, prelekcje dyskusje, rozmowy, konkursy, filmy, e - lekcje, treningi, mini - wykłady, szkolenia, 

spotkania ze specjalistami, metody aktywizujące (drama, gazetka, plakat, prezentacja multimedialna, projekt). 
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WYKAZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH  

 Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 

 Dzień Ziemi – sprzątanie przydzielonych rejonów 

 Dzień Edukacji Narodowej 

 Święto Niepodległości - apel 

 Zabawa andrzejkowa 

 Jasełka/Wigilia w szkole 

 Dzień Chmielnika 

 Zabawa karnawałowa 

 Międzynarodowy Dzień Kobiet 

 Tydzień Kultury Języka 

 Rocznica Konstytucji 3 Maja 

 Dzień Patrona Szkoły 

 Święto Polskiej Niezapominajki 

 Dzień Europejski 

 Gala Rozdania Nagród (Dzień Dziecka) 

 Dzień Ochrony Środowiska 

 Bal Absolwentów 

 Dni Kultur 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego 

 Udział w rozmaitych akcjach społecznych wynikających z zaistniałej sytuacji w kraju lub na świecie 

 

EWALUACJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE PRZEZ:  

 widoczne dokonania wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy lub porażki); 

 hospitacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych;  

 analizę dokumentacji wychowawcy i nauczycieli przedmiotów;  

 ankiety, testy, sondaże kierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców;  

 sprawozdania wychowawców za I i II semestr.  

DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE I PROFILAKTYCZNE 
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 wychowanie do współżycia w społeczeństwie i przygotowanie do pełnienia ról społecznych. 

 Wychowanie w duchu patriotyzmu, poszanowania tradycji narodowej, regionalnej i europejskiej. 

 Wychowanie w duchu tolerancji i zrozumienia dla innych osób, tradycji, religii i kultur. 

 Przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych, zawodowych i obywatelskich. 

 Promowanie zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. 

 Kształtowanie aktywnej postawy wobec problemów współczesnego świata. 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

WYCHOWANIE DO WSPÓŁŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE I PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA RÓL SPOŁECZNYCH  

 

Działania Cele/ zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Kształtowanie 

pożądanych 

postaw 

i wartości 

prospołecznych 

1. Poznanie i respektowanie 

obowiązującego prawa 

wewnątrzszkolnego. 

2. Kształtowanie postaw: 

odpowiedzialności, sumienności, 

otwartości, tolerancji. 

3.  Rozwijanie u uczniów 

odpowiedzialności za własny 

wszechstronny rozwój. 

4. Zaangażowanie w ciągłą, sumienną pracę 

nad sobą. 

5. Budowanie postawy asertywnej. 

6. Wdrażanie uczniów do samorządności 

i pracy na rzecz innych (wolontariat). 

7. Wyrabianie odporności na negatywne 

wpływy środowiskowe. 

8. Inicjowanie i uczestnictwo 

w różnorodnych działaniach 

edukacyjnych, kulturalnych, szkolnych 

i środowiskowych. 

1. Zapoznanie z dokumentacją  

wewnątrzszkolną podczas zajęć 

z wychowawcą, zebrań z rodzicami, 

zamieszczenie dokumentacji na stronie 

internetowej szkoły. 

2. Zajęcia edukacyjne – wos, wdż.  

3. Działania profilaktyczne wynikające 

z potrzeb szkoły.  

4. Zajęcia z wychowawcą, pedagogiem,  

psychologiem z Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej.  

5. Programy profilaktyczne, filmy 

edukacyjne, spektakle, imprezy sportowe. 

6. Udział w imprezach szkolnych 

i środowiskowych.  

7. Projekty i wyjazdy edukacyjne.  

Wychowawcy,  

pedagog szkolny, 

opiekunowie SU, 

opiekunowie 

wolontariuszy, 

pracownicy PPP 

Wrzesień 

 

 

 

Zgodnie  

z rozkładami 

materiału 

nauczycieli 

 wos i wdż   

 

Według planów 

wychowawczych 

klas 

 

Zgodnie  

z kalendarzem  

imprez szkolnych 
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9. Pomoc uczniom w rozpoznawaniu 

i rozwijaniu swoich zdolności 

i zainteresowań. 

Stymulowanie 

i podejmowanie 

działań 

służących 

rozwojowi 

umiejętności 

skutecznego 

komunikowania 

się i integracji 

zespołu 

klasowego  

 

1. Kształtowanie relacji interpersonalnych, 

zasad współżycia w zespole klasowym, 

w środowisku szkolnym.  

2.Ukazywanie i kształcenie postaw 

asertywnych w różnych sytuacjach 

życiowych.  

3.Tworzenie więzi międzyludzkich 

i współpracy zespołowej podczas 

realizacji zadań.  

4.Prezentacja własnych zdolności, 

zainteresowań i osiągnięć na forum klasy 

i szkoły.  

5. Uświadamianie konieczności wkładu 

w rozwój i integrację klasy. 

6. Pogłębianie wiedzy o klasie i poczucia 

współodpowiedzialności. 

1. Wyjazdy integracyjne, edukacyjne, 

wycieczki krajoznawczo – turystyczne.  

2. Uroczystości i imprezy klasowe.  

3. Spotkania z zaproszonymi gośćmi. 

4. Konkursy szkolne i pozaszkolne.  

5. Gazetki szkolne, apele szkolne, strona 

internetowa szkoły.  

 

Wychowawcy; 

nauczyciele 

poszczególnych 

zajęć 

edukacyjnych, 

bibliotekarz  

 

Wrzesień 

 

Według planów 

wychowawczych 

klas  

 

Zgodnie  

z terminarzem 

konkursów 

Wspieranie 

rozwoju 

uczniów 

w osiągnięciu 

sukcesu 

edukacyjnego:  

a) praca 

z uczniem 

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych  

b) praca 

z uczniem 

1. Motywowanie uczniów do nauki.  

2. Indywidualizacja pracy na lekcjach.  

3. Zapoznanie z technikami efektywnego 

uczenia się.  

4. Wyrabianie nawyku systematycznej pracy 

z dostępnymi źródłami.  

5. Kształtowanie umiejętności 

samokształcenia.  

6. Zachęcanie do korzystania z różnorodnej 

oferty zajęć pozalekcyjnych 

i wyrównawczych.  

 

1. Karta dostosowania zajęć edukacyjnych.  

2. Indywidualny Program Edukacyjno – 

Terapeutyczny.  

3. Zajęcia wyrównawcze lub specjalistyczne 

w ramach pomocy pedagogiczno – 

psychologicznej.  

4. Zajęcia z elementami socjoterapii dla 

uczniów zagrożonych demoralizacją.  

5. Kóła zainteresowań.  

 

Pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

Wg terminarza 

zajęć 

wyrównawczych, 

specjalistycznych, 

kół zainteresowań 

 

Terminarz 

konsultacji 

pedagoga 

szkolnego 

 i nauczycieli dla 

uczniów 

potrzebujących 
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z trudnościami 

w nauce  

c) praca 

z uczniem 

zagrożonym 

demoralizacją 

i wykluczeniem 

społecznym 

wsparcia 

 

Zgodnie 

terminarzem 

spotkań Zespołu 

Wychowawczego 

Wdrażanie 

ucznia do 

funkcjonowania 

w środowisku 

lokalnym  

1. Budowanie współpracy z rodzicami 

w celu podnoszenia efektywności pracy 

szkoły. 

2. Poszerzanie wiedzy z zakresu historii 

szkoły i środowiska lokalnego oraz 

własnego regionu.  

3. Poznawanie instytucji, urzędów 

działających w środowisku lokalnym.  

4. Kształtowanie postawy obywatelskiej 

i zaangażowanej na rzecz osób 

potrzebujących.  

5. Uczestnictwo w imprezach, konkursach 

organizowanych przez instytucje lokalne.  

6. Uczestnictwo w promocji szkoły. 

1. Wycieczki piesze i rowerowe po gminie, 

lekcje w terenie, projekty edukacyjne.  

2. Zebrania z rodzicami, spotkania Rady 

Rodziców, wspólne projekty.  

3. Zajęcia pozalekcyjne.  

4. Wycieczki przedmiotowe.  

5. Lekcje wos, wolontariat, akcje 

charytatywne.              

6. Konkursy przedmiotowe i artystyczne.  

7. Organizacja imprez promujących szkołę. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele, zespół 

do spraw promocji 

szkoły  

Według planów 

wychowawczych 

klas  

 

Zgodnie  

z terminarzem 

wywiadówek 

 

Zgodnie  

z terminarzem 

konkursów, 

wydarzeń 

kulturalnych  

i charytatywnych 

Rozwijanie 

dociekliwości 

poznawczej 

ucznia  

 

1. Kształtowanie krytycznego podejścia do 

świata.  

2. Wyrabianie umiejętności dyskutowania 

i prezentowania własnego zdania. 

3. Zachęcanie uczniów do udziału 

w różnorodnych wydarzeniach 

kulturalnych.  

4. Przygotowanie uczniów do świadomego 

odbioru różnych tekstów kultury. 

5. Rozwijanie kompetencji czytelniczych 

oraz upowszechnianie czytelnictwa. 

1. Wyjazdy do muzeów, teatrów, opery, 

kina.  

2. Udział w różnego rodzaju wydarzeniach 

kulturalnych. 

3. Prowadzenie zajęć dydaktycznych 

metodami aktywizującymi.  

4. Zapoznanie uczniów z dorobkiem 

kulturowym poprzez udział 

w przedsięwzięciach organizowanych 

przez lokalne instytucje kulturalne. 

 

Nauczyciele,  

wychowawcy  

 
 

Bibliotekarz 

Zgodnie  

z terminarzem 

wycieczek, 

wydarzeń 

kulturalnych 

w środowisku 

szkolnym  

i lokalnym 
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WYCHOWANIE W DUCHU PATRIOTYZMU, POSZANOWANIA TRADYCJI NARODOWEJ, REGIONALNEJ I EUROPEJSKIEJ  

Działania Cele/ zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Kształtowanie 

szacunku do 

tradycji ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

ceremoniału 

szkolnego, jako 

niezbędnego 

czynnika 

w rozwijaniu 

poczucia 

ciągłości 

historycznej  

1. Udział i przygotowywanie apeli z okazji 

uroczystości szkolnych, środowiskowych 

oraz świąt narodowych.  

2.Rozwijanie i pielęgnowanie tradycji 

i ceremoniału szkolnego.  

3. Poznawanie i wyrabianie szacunku do 

dziedzictwa narodowego i symboli 

narodowych.  

4. Kształtowanie postawy patriotycznej.  

 

1. Akademie, uroczystości szkolne 

i środowiskowe.  

2. Projekty szkolne.  

3. Obchody Dnia Patrona.  

4. Wycieczka do miejsc związanych 

z życiem i działalnością patrona szkoły.  

5. Pożegnanie absolwentów.  

6. Udział w uroczystościach gminnych 

z okazji Święta Niepodległości, Dnia 

Żołnierzy Wyklętych, 3 Maja itp.  

8. Działania związane z bieżącymi 

wydarzeniami na skalę lokalną, krajową 

i europejską. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

opiekunowie SU,  

 

Zgodnie 

z terminarzem 

uroczystości 

szkolnych 

i lokalnych  

Kształtowanie 

postawy 

szacunku dla 

dziedzictwa 

kulturowego 

regionu, kraju, 

Europy  

1. Propagowanie znaczenia Polski 

w Europie i na świecie. 

2. Poznawanie dziedzictwa kulturowego 

Europy. 

3. Poznawanie obyczajów, kultury i historii 

państw, których języków uczniowie uczą 

się w szkole.  

1. Zajęcia edukacyjne, koła zainteresowań.  

2. Udział w projektach szkolnych 

i pozaszkolnych.  

3. Przygotowanie i przeprowadzenie 

konkursów.                   

4. Wycieczki zagraniczne. 

Nauczyciele, 

wychowawcy  

 

Według planów 

wychowawczych 

klas 

 

Zgodnie 

z terminarzem 

konkursów 

 

WYCHOWANIE W DUCHU TOLERANCJI I ZROZUMIENIA DLA INNYCH OSÓB, TRADYCJI, RELIGII I KULTUR  

 

Działania Cele/ zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Kształtowanie 

i rozwijanie 

w uczniach 

tolerancji 

1. Budowanie tożsamości społecznej 

i indywidualnej.  

2. Kształtowanie postaw tolerancji, 

otwartości i ciekawości wobec 

1. Zajęcia psychoedukacyjne z udziałem 

pedagoga szkolnego i psychologa z PPP.  

2. Zajęcia z wychowawcą.  

3. Lekcje wdż, religii.  

Pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele,  

n - le j. obcych, 

Grudzień 

 

Zgodnie z planami 

wychowawczymi 
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i szacunku 

w stosunku do 

innych ludzi  

 

cudzoziemców i wyznawców innych 

religii.                    

3. Przeciwdziałanie uprzedzeniom 

społecznym.  

4. Wyzwalanie gotowości do niesienia 

pomocy potrzebującym.  

5. Wyrabianie szacunku dla pracy własnej 

i innych. 

6. Rozwijanie postaw tolerancji i akceptacji 

dla trudności i ograniczeń innych osób. 

7. Kształtowanie umiejętności empatii. 

4. Spotkania z ciekawymi ludźmi.  

5. Aktywny udział w akcjach 

charytatywnych.  

6. Udział w imprezach szkolnych 

i klasowych.  

7. Spotkania z cudzoziemcami w szkole. 

8. Działalność Szkolnego Koła 

Wolontariatu. 

 

opiekunowie 

Szkolnego Koła 

Wolontariatu  

 

klas i terminarzem 

imprez szkolnych 

 

 

Promowanie 

pozytywnych 

postaw 

i zachowań 

wśród uczniów  

 

1. Zachęcanie uczniów do udziału w akcjach 

charytatywnych.  

2. Propagowanie idei wolontariatu.  

4. Kształtowanie odpowiedzialności za 

młodsze dzieci (uczniów szkoły 

podstawowej).  

5. Kształtowanie nawyków kulturalnego 

zachowania.  

6. Kształtowanie umiejętności współżycia 

w grupie, społeczeństwie i rodzinie 

zgodnie z obowiązującymi normami 

i regułami.  

7. Propagowanie kultury słowa, 

przeciwdziałanie wulgaryzmom. 

1. Udział w akcjach charytatywnych 

i społecznych.  

2. Działalność świetlicy „Caritas” 

w Chmielniku. 

3. Zajęcia podnoszące poziom znajomości 

zasad dobrego wychowania. 

4. Zajęcia integracyjne z uczniami szkoły 

podstawowej. 

5. Organizacja Tygodnia Kultury Języka. 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciele religii, 

poloniści, 

nauczyciel 

bibliotekarz 

 

Zgodnie  

z potrzebami 

 

 

 

Pierwsze półrocze 

 

 

Kwiecień 

 

PRZYGOTOWANIE DO PEŁNIENIA OBOWIĄZKÓW RODZINNYCH, ZAWODOWYCH I OBYWATELSKICH  

 

Działania Cele/ zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Upowszechnia-

nie  

1. Uświadomienie wagi rodziny w życiu  

człowieka. 

1. Zajęcia wdż. 

2. Zajęcia z wychowawcą. 

Pedagog, 

wychowawcy,  

Zgodnie z planami 

wychowawczymi 
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wartości 

związanych 

z rodziną  

 

2. Przygotowanie do pełnienia określonych 

ról w rodzinie, prawa i obowiązkami 

członków rodziny. 

3. Kształtowanie pozytywnego stosunku do 

własnej płciowości. 

4. Poszanowanie życia, miłości, przyjaźni 

i małżeństwa. 

5. Kształtowanie dojrzałości 

psychofizycznej, uczenie podejmowania 

decyzji. 

6. Kształtowanie umiejętności  

konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów. 

3. Zajęcia z pedagogiem. 

3. Lekcje religii. 

4. Lekcje biologii. 

5. Spotkania z pielęgniarką.  

 

katecheci, 

nauczyciel  

biologii, nauczyciel  

wdż 

 

klas i rozkładami 

nauczycieli 

biologii, religii, 

wdż 

 

Listopad 

 

Grudzień 

Kultywowanie  

obyczajów 

i tradycji  

rodzinnych 

 

1. Poznanie tradycji rodzinnych. 

2. Uświadomienie wartości płynących 

z tradycji rodzinnych. 

3. Wykształcenie postawy szacunku dla 

tradycji własnych i innych osób. 

1. Zajęcia z wychowawcą. 

2. Wigilia klasowa i Jasełka szkolne. 

3. Zajęcia z pedagogiem. 

4. Lekcje religii.  

 

Wychowawcy,  

pedagog, katecheci,  

 

 

 

Ukierunkowanie  

uczniów w 

wyborze  

dalszej drogi 

kształcenia  

i planowania 

przyszłej  

ścieżki 

zawodowe 

1. Rozpoznawanie zdolności i predyspozycji 

ucznia. 

2. Wyzwalanie aktywności uczniów w 

kierunku samopoznania i samooceny. 

3. Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego 

ucznia. 

4. Wdrażanie uczniów do pełnienia ról  

społecznych. 

5. Przygotowywanie do trafnego wyboru 

dalszego kierunku i poziomu kształcenia. 

1. Zajęcia edukacyjne, koła przedmiotowe  

i artystyczne. 

2. Zapoznanie z ofertą rynku pracy. 

3. Zajęcia z przedsiębiorczości. 

4. Zajęcia zawodoznawcze dla uczniów. 

5. Zajęcia proponowane i organizowane  

przez PPP w Chmielniku. 

6. Działalność Szkolnego Klubu 

Informacji i Kariery SPInKA. 

Wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog,  

opiekun SPInKA 

 

 

Zgodnie  

z terminarzem 

konsultacji doradcy 

zawodowego,  

 pedagoga 

szkolnego,  

wychowawcy klasy   

 

Według potrzeb 
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PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA I BEZPIECZEŃSTWA  

 

Działania Cele/zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Podejmowanie 

działań  

służących 

podniesieniu  

bezpieczeństwa 

w szkole  

i poza nią  

 

1. Rozwijanie współpracy szkoły z różnymi 

instytucjami, których zadaniem jest 

troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo 

(m. in. policja, straż miejska, 

pełnomocnik Burmistrza ds. uzależnień 

i współuzależnień, Ośrodek Pomocy 

Społecznej). 

2. Diagnozowanie sytuacji szkolnej uczniów 

oraz badania pod kątem zagrożenia 

niedostosowaniem społecznym. 

3. Kontrola zachowań ryzykownych 

i rozpoznawanie sytuacji rodzinnej oraz  

środowiskowej uczniów. 

4. Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

w szkole. 

5. Przeciwdziałanie agresji słownej 

i fizycznej. 

6. Budowanie współpracy z rodzicami 

w celu zwiększenia bezpieczeństwa na 

terenie szkoły i poza nią. 

7. Kształtowanie nawyków w obszarze 

ochrony prywatności i danych 

osobowych. 

1. Realizowanie tematyki dotyczącej  

bezpieczeństwa na zajęciach 

z wychowawcą, lekcjach wychowania 

fizycznego (edukacja zdrowotna), 

edukacji dla bezpieczeństwa, zajęć 

świetlicowych.  

2. Organizowanie prelekcji, spotkań  

młodzieży i rodziców 

z przedstawicielami służb publicznych. 

3. Udział w imprezach środowiskowych. 

4. Monitoring środowiska szkolnego  

(obserwacja uczniów, analiza 

dzienników lekcyjnych). 

5. Wywiady środowiskowe dot. sytuacji  

rodzinnej i środowiskowej uczniów. 

6. Organizowanie prób ewakuacji. 

7. Zapoznanie uczniów ze skutecznymi 

metodami ochrony danych osobowych. 

8. Zapoznanie z procedurami reagowania 

w konkretnych sytuacjach zagrożenia. 

Dyrektor,  

wychowawcy,  

nauczyciele,  

pedagog  

szkolny, 

pracownicy  

administracji 

i obsługi 

 

Wrzesień, 

 

Zgodnie  

z terminarzem 

spotkań  

z pedagogiem 

szkolnym 

i specjalistami  

 

Według 

zaplanowanych 

terminów 

dotyczących prób 

ewakuacji 

 

Zgodnie  

z terminem 

realizacji zajęć na 

temat 

bezpieczeństwa 

w sieci 

Doskonalenie 

i kształtowanie 

zdrowej  

osobowości pod  

względem  

emocjonalnym,  

1. Przygotowanie uczniów do dalszej drogi 

edukacyjnej. 

2. Otoczenie opieką i wsparciem 

uczniów z dysfunkcjami. 

3. Zachęcanie uczniów do udziału 

w różnego rodzaju zawodach sportowych 

1. Przeprowadzanie zajęć integracyjnych. 

2. Przeprowadzenie zajęć  

Zawodoznawczych.  

3. Przeprowadzenie godzin  

wychowawczych oraz zajęć 

z pedagogiem na temat: tolerancji, 

Nauczyciele  

wychowania  

fizycznego, 

biologii,  

wdż, wychowawcy, 

pedagog 

Wrzesień, 

październik, 

kwiecień, maj, 

czerwiec 
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psychicznym  

i fizycznym 

 

na różnych szczeblach. 

4. Promowanie zasad współpracy oraz 

zdrowego współzawodnictwa. 

5. Współpraca z instytucjami kulturalnymi. 

6. Współudział uczniów w tworzeniu 

i nowelizacji prawa szkolnego. 

 

asertywności, akceptacji siebie i świata. 

4. Zajęcia dla uczniów z dysfunkcjami 

w ramach pomocy psychologiczno -  

Pedagogicznej. 

5. Sportowe zajęcia pozalekcyjne. 

6. Udział w zawodach sportowych  

szkolnych i wyższych szczebli. 

7. Dzień Sportu Szkolnego. 

8. Imprezy klasowe, np. rajdy rowerowe, 

wyjazdy na basen, lodowisko, itp 

 Według 

harmonogramu 

zawodów 

sportowych 

Promowanie 

zdrowego  

stylu życia 

i podnoszenie  

świadomości 

uczniów  

na temat 

różnych  

aspektów 

zdrowia oraz  

wpływu 

środowiska na  

zdrowie 

człowieka 

 

1. Wdrażanie do prowadzenia zdrowego 

i higienicznego trybu życia. 

2. Dbanie o higienę pracy ucznia w szkole. 

3. Wdrażanie do aktywnych form 

wypoczynku. 

4. Uwrażliwienie młodzieży na potrzebę 

dbania o własne zdrowie 

i bezpieczeństwo. 

5. Kształtowanie umiejętności racjonalnego 

korzystania z urządzeń mobilnych, 

Internetu. 

6. Rozpoznawanie i zaspokajanie potrzeb 

psychicznych uczniów. 

8. Nawiązanie współpracy ze specjalistami 

z zakresu terapii uzależnień, 

organizacjami działającymi na rzecz 

pracy z uczniami zagrożonymi 

patologiami społecznymi. 

 

1. Zajęcia w klasach na temat zdrowego 

i higienicznego trybu życia: pogadanki  

na lekcjach biologii i zajęciach 

z wychowawcą na temat zaburzeń 

odżywiania (m.in. anoreksja, bulimia, 

otyłość). 

2. Spotkania z pielęgniarką szkolną. 

3. Zajęcia wdż. 

4. Imprezy szkolne i środowiskowe  

związane z profilaktyką zdrowego stylu  

życia.  

5. Konkursy, wystawy. 

6. Spotkania z przedstawicielami  

m.in.: policji, poradni pedagogiczno -

psychologicznej. 

7. Realizacja programów z zakresu  

profilaktyki uzależnień przy współpracy  

lokalnych instytucji świadczących 

pomoc wychowawczo – profilaktyczną. 

8. Zajęcia podejmujące zagadnienia 

bezpieczeństwa w Sieci.  

Pedagog,  

wychowawcy,  

Według planów 

wychowawczych 

klas i zgodnie 

z terminarzem 

specjalistów 

 

 

 

 

 

Październik 

Kwiecień 

 

 

Wrzesień 

Październik 

 

Drugie półrocze 

Podnoszenie  

świadomości  

uczniów 

1. Dostarczanie informacji o mechanizmach 

i skutkach zagrożeń w następstwie 

uzależnień (narkotyki, dopalacze, 

1. Zajęcia z programu pt: „Spójrz  

Inaczej” i wykorzystanie innych  

scenariuszy profilaktyczno 

Wychowawcy, 

pedagog 

wychowania  

Zgodnie z planami 

wychowawczymi 

klas, terminarzem 
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na temat  

mechanizmów  

i skutków 

uzależnień  

 

alkohol, palenie papierosów, uzależnienia 

behawioralne). 

2. Ćwiczenie umiejętności związanych 

z odmawianiem i dokonywaniem wyboru 

w sytuacjach skłaniających do: 

- picia alkoholu,  

- przyjmowania środków odurzających 

i psychoaktywnych,  

- palenia papierosów, 

- uzależnień behawioralnych, 

- przynależności do subkultur (sekt). 

 

- wychowawczych o szkodliwości  

narkotyków. 

2. Prezentacja i omówienie filmu  

pt: „Dziękuję....Nie Biorę”. 

3. Realizacja warsztatów o szkodliwości 

zażywania dopalaczy w ramach 

projektu ,,Razem Bezpieczniej”.              

4. Zajęcia profilaktyczne o mechanizmie 

uzależnienia od papierosów 

i korzyściach wynikających z niepalenia 

papierosów.  

5. Prezentacja filmów profilaktyczno - 

wychowawczych o szkodliwości 

palenia, picia i zażywania narkotyków. 

6. Konkurs dla uczniów na temat 

szkodliwości środków 

psychoaktywnych (spot i prace 

plastyczne). 

fizycznego,  

wychowawcy, 

pielęgniarka, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele 

biologii 

specjalistów 

Zgodnie  

z terminarzem 

wychowawców klas 

i specjalistów 

 

Maj  

Doskonalenie  

umiejętności 

radzenia  

sobie z 

przemocą 

i agresją 

1. Dostarczanie informacji o na temat 

zjawiska przemocy (także w rodzinie), 

mechanizmach i skutkach zagrożeń. 

2. Uczenie umiejętności radzenia  

sobie z różnymi formami przemocy. 

3. Edukacja uczniów i rodziców  

z zakresu cyberprzemocy i mediów 

społecznych. 

1. Przeprowadzenie zajęć z psychologiem  

PPP i pedagogiem szkolnym 

dotyczących problemu przemocy 

i agresji. 

2. Przeprowadzenie zajęć z psychologiem  

PPP i pedagogiem szkolnym na temat 

jak „Radzić sobie z przemocą i agresją”. 

3. Prelekcje dla rodziców przy  

okazji wywiadówek. 

4. Warsztaty dla uczniów na temat  

roli mediacji rówieśniczych 

w rozwiązywaniu konfliktów. 

3. Przeprowadzenie lekcji  

wychowawczych oraz zajęć w ramach  

wdż na temat cyberprzemocy 

i niewłaściwego korzystania z mediów 

Psycholog PPP,  

wychowawcy, 

pedagog  

szkolny,  

n - el wdż 

nauczyciele 

informatyki 

Zgodnie  

z terminarzem  

wywiadówek 

i konsultacji 

nauczycieli 

informatyki 
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społecznych.  

Poznanie 

zagrożeń  

chorobami  

cywilizacyjnym 

 

1. Zapoznanie uczniów z pojęciem  

choroby cywilizacyjne (np. otyłość, 

nadciśnienie tętnicze, nowotwory, 

cukrzyca, choroba wieńcowa,  

depresja, bulimia, anoreksja, AIDS,): 

a. Uświadomienie uczniom przyczyn 

i konsekwencji tych chorób; 

b. Wyjaśnienie uczniom, jak ważny dla  

uniknięcia tych schorzeń jest prawidłowy 

tryb życia. 

 

1. Przeprowadzanie zajęć z biologii, wdż, 

zajęcia profilaktyczne w ramach  

zastępstw z udziałem pedagoga 

szkolnego. 

2. Zajęcia z wychowawcą. 

3. Spotkanie na temat prawidłowego  

odżywiania. 

4. Udział w konkursach. 

Nauczyciel 

biologii,  

wdż , 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

Terminarz 

konkursów,  

tematów na 

godzinach 

wychowawczych 

 

Współpraca 

z lokalnym  

systemem ds.  

wychowa -  

wczo – 

profilakty - 

cznych oraz 

pomocy 

psychologiczno 

- pedagogicznej 

 

 

Współpraca z następującymi instytucjami: 

Zespołem Interdyscyplinarnym przy UM 

i G Chmielnik, Policją, Sądem Rejonowym 

w Busku - Zdroju, MGOPS, PP- P, KMP 

w Kielcach, ŚCPi E w Kielcach, 

terapeutami uzależnień i specjalistami.  

 

1.Organizowanie form pomocy dla 

uczniów z trudnościami 

wychowawczymi, dydaktycznymi 

i materialnymi.   

2.Doradztwo dla rodziców w zakresie 

pomocy specjalistycznej. 

3. Spotkania i warsztaty dla uczniów, 

rodziców, nauczycieli z dziedziny 

profilaktyki i bezpieczeństwa. 

dyrektor,  

pedagog szkolny, 

zespół wspierający 

Według potrzeb 

 

KSZTAŁTOWANIE AKTYWNEJ POSTAWY WOBEC PROBLEMÓW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA  

Działania Cele/zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Uświadomienie  

zagrożeń ze 

strony sekt 

i innych grup  

1. Zaznajomienie uczniów z pojęciem  

– sekta, wyjaśnienie sposobów 

i motywów jej oddziaływania. 

2. Uwrażliwienie na niepokojące sygnały, 

1. Zajęcia religii. 

2. Zajęcia z wychowawcą.  

3. Zajęcia z pedagogiem. 

 

Katecheci, pedagog,  

wychowawcy 

 

Zgodnie z planami 

wychowawczymi 

klas i terminami 

konsultacji 
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nieformalnych 

 

zachowania ze strony nowych 

„znajomych”. 

3. Uzmysłowienie konieczności zachowania 

własnej tożsamości i niezależności. 

4. Zapobieganie samobójstwom 

i zachowaniom autoagresywnym. 

z pedagogiem 

szkolnym 

Walka 

o ochronę  

środowiska 

naturalnego 

 

1. Kształtowanie aktywnych postaw 

w działaniach na rzecz środowiska. 

 

1. Udział w akcjach ekologicznych: Dzień  

Ziemi, Sprzątanie Świata. 

2. Konkursy o tematyce ekologicznej 

i zdrowotnej. 

3. Realizacja podstawy programowej 

z zakresu ochrony środowiska  

– geografia, biologia, chemia. 

4. Imprezy organizowane przez szkolne 

i gminne.  

Wychowawcy,  

nauczyciele 

geografii,  

biologii,  

chemii,  

 

Według terminarza, 

Zgodnie 

z rozkładami  

nauczania 

geografii, biologii, 

chemii 

Kształtowanie 

postaw  

Proekologi - 

cznych  

 

1. Zrozumienie konieczności zachowań  

ekologicznych. 

2. Poznawanie piękna przyrody w regionie, 

kształtowanie wrażliwości na estetykę 

otoczenia. 

3. Poznawanie źródeł energii odnawialnej. 

 

1. Podejmowanie inicjatyw na rzecz  

środowiska lokalnego. 

2. Poznawanie fauny i flory na terenie  

gminy. 

3. Kształtowanie umiejętności  

właściwego obcowania z przyrodą  

podczas wycieczek, wyjść, rajdów. 

Wychowawcy,  

nauczyciele 

biologii,  

geografii, chemii 

 

Według terminarz 

wycieczek 

szkolnych, 

i konkursów 

ekologicznych 

Zwrócenie uwagi 

na zagrożenie 

środowiska  

naturalnego  

występujące 

w otoczeniu 

ucznia 

i podejmowanie 

działań  

związanych z jego 

ochroną 

1. Uświadomienie konieczności segregacji 

odpadów w gospodarstwach domowych, 

z zaakcentowaniem korzyści płynących 

dla środowiska. 

2. Poznawanie skutków niewłaściwego  

odprowadzania ścieków. 

 

1. Nawiązanie współpracy z instytucjami 

odpowiedzialnymi za ochronę 

środowiska. 

2. Zajęcia z wychowawcą, biologia,  

chemia, geografia. 

3. Ustawienie pojemników do odpadów  

selektywnych. 

 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

biologii,  

chemii i geografii 

  

Zgodnie  

z rozkładami 

nauczania biologii 
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WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI 

 

Działania Cele/zadania Sposób realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin realizacji 

Zachęcanie 

rodziców do 

podejmowania 

działań na rzecz 

szkoły 

1. Motywowanie rodziców do uczestnictwa 

w spotkaniach z wychowawcami i do 

odwiedzania strony internetowej 

gimnazjum.                                 

2. Angażowanie rodziców do organizacji 

różnorodnych uroczystości i imprez 

szkolnych.  

3. Zachęcanie do udziału w wycieczkach 

szkolnych.  

4. Zapraszanie rodziców do udziału 

w imprezach klasowych i szkolnych.  

5. Włączanie rodziców w proces 

przeciwdziałania negatywnym 

zjawiskom. 

1. Ogólne i indywidualne spotkania 

z rodzicami. 

2. Udział rodziców w przedsięwzięciach 

szkolnych i klasowych. 

3. Pedagogizacja rodziców. 

4. Zapoznanie rodziców z dokumentami 

obowiązującymi w szkole oraz 

włączenie w proces ich tworzenia. 

Dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

Terminarz spotkań 

i indywidualnych 

konsultacji 

z rodzicami, 

uroczystości, 

imprez, wycieczek,  

  

 

Wspomaganie 

rodziców 

w wychowaniu 

dziecka 

1. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za proces dydaktyczno 

- wychowawczy.                            

2. Wspomaganie rodziców 

w rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych z dziećmi. 

3. Wspieranie rodziców w rozwiązywaniu 

problemów związanych 

z przestrzeganiem procedur pozyskiwania 

różnych form pomocy (w tym sprzętu 

rehabilitacyjnego). 

1. Przekazywanie rzetelnych informacji  

o osiągnięciach i problemach uczniów. 

2. Organizowanie dla rodziców prelekcji  

prowadzonych przez specjalistów.  

3. Wzmaganie procesu pedagogizacji. 

Dyrektor, pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

Terminarz 

wywiadówek, 

prelekcji  

i indywidualnych 

dyżurów ze 

specjalistami 
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Współpraca ze środowiskiem lokalnym  

W celu wspierania procesu wychowawczego uczniów szkoła współpracuje z:  

1. Poradnią Pedagogiczno - Psychologiczną w Chmielniku; 

2. Urzędem Miasta i Gminy Chmielnik; 

3. Chmielnickim Centrum Kultury; 

4. Biblioteką Publiczną w Chmielniku; 

5. Szkołą Podstawową im. Stefana Żeromskiego w Chmielniku; 

6. Ośrodkiem Edukacyjno-Muzealnym „Świętokrzyski Sztetl”; 

7. Parafią p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chmielniku. 

 

Terminy realizacji zadań są ustalone zgodnie z terminarzami projektów wychowawczo - profilaktycznych, spotkań ze specjalistami, 

harmonogramem uroczystości szkolnych i działań wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych realizowanych przez wychowawców 

i nauczycieli. 

  

Procedury postępowania w przypadku zagrożenia 
 
 

W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, używa alkoholu lub innych środków w celu 

wprowadzenia w stan odurzenia lub przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć następujące 

kroki: 

 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i Dyrektora Szkoły. 

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

z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego 

postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może 

zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym. 

4. Jeśli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych źródeł napływają informacje o przejawach 

demoralizacji ich dziecka, Dyrektor Szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję. 

5. W przypadku uzyskania informacji o popełnieniu przez ucznia, który ukończył 17 lat, przestępstwa ściganego z urzędu lub jego udziału  

w działalności grup przestępczych, zgodnie z art.304&2 kodeksu postępowania karnego, Dyrektor szkoły, jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 
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W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub 

narkotyków powinien podjąć następujące kroki: 

 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

2. Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go samego; stwarza warunki, w których nie będzie 

zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości lub odurzenia, ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. 

4. 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/placówki. 

5. Spożywanie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat, stanowi wykroczenie z art. 431ust.1 Ustawy z dnia 

26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 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. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, 

policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas 

niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się rodziców/opiekunów oraz sąd rodzinny, 

jeśli uczeń nie ukończył 18 lat. 

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

szkoły, to Dyrektor Szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji (specjalisty ds. nieletnich) lub sądu rodzinnego. 

 

 W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancję przed dostępem do niej osób niepowołanych oraz ewentualnym jej 

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

substancja należy. 

2. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu Dyrektora Szkoły, który wzywa policję. 

3. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje dotyczące szczegółów zdarzenia. 
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  W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominająca narkotyk, powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

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

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

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

czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2. O swoich spostrzeżeniach powiadamia Dyrektora Szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia i wzywa ich do natychmiastowego 

stawiennictwa. 

3. W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania odmawia przekazania nauczycielowi substancji i pokazania zawartości teczki, Dyrektor Szkoły 

wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znaleziona substancję i zabiera ją do 

ekspertyzy. 

4. Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu, zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do 

jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić, w jaki sposób i od kogo, uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel  

dokumentuje, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami.       

 

 

 

 

 


