
 

 

 

PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

  NA ROK SZKOLNY 2022/2023 

Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Stanisława Betleja 

 w Kłodzku 

W oparciu o: 

• Plan Pracy Szkoły na rok 2022/2023 

• Priorytety MEN 

Opracował zespół w składzie: 

• Alicja Stefaniak – pedagog 

• Agnieszka Komorowska – pedagog 

• Karolina Gałczyńska – pedagog 

• Dorota Ignasiak – nauczyciel 

• Renata Niesłuchowska – logopeda 

 

 

 

 



Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 
r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 2215 ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327 ze zm.). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082). 

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 
ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 852 ze zm.). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 
2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 
systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1449). 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

• Statut Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. S.Betleja w Kłodzku 

 

 
 
 
 
 
 



 
Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 

 

1.  Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro 

i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w 

rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego 

Europy,                       m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do 

zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii 

informacyjno – komunikacyjnej. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia 

do treści publikowanych                  w Internecie i mediach społecznościowych. 

6.Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów,                                  

w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

7.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 

ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

 

 

 



I. WYCHOWANIE I PROFILAKTYKA W SZKOLE - WPROWADZENIE. 

  

PROFILAKTYKA  jest chronieniem człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowaniem na nie. Jej celem jest ochrona 

człowieka, dziecka, ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju. Na pozór może się wydawać, że wszelkie zagrożenia 

czyhają na człowieka w świecie zewnętrznym, gdy  w istocie to sam człowiek dokonuje takich wyborów, które zakłócają jego rozwój. 

Człowiek niedojrzały sam dla siebie może być zagrożeniem. 

          WYCHOWANIE  to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany  na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, 

psychicznej, społecznej 

i duchowej. Dlatego prowadzenie dziecka ku dojrzałości jest zarówno wychowaniem, jak i profilaktyką. Takie widzenie wychowania i 

profilaktyki stawia szczególne wymagania wychowawcom. Do dobrego wypełniania własnych zadań niezbędna jest wiedza nie tylko o 

współczesnych, cywilizacyjnych zagrożeniach, ale przede wszystkim o naturze człowieka, celu życia ludzkiego, jak również o 

mechanizmach psychologicznych prowadzących do destrukcyjnych zachowań. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny to ogół działań chroniących dzieci i młodzież przed zakłóceniami w rozwoju                                               

i interwencyjnych 

w sytuacji pojawiających się zagrożeń. Obejmuje działania podejmowane w czasie realizacji programów nauczania i programu 

wychowawczego, gdy realizowane są zadania ogólne szkoły, a także działania specyficzne dla profilaktyki, np. zasady interwencji 

profilaktycznych, procedury pomocne 

w sytuacjach kryzysowych w szkole lub klasie. 

Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorzędowej, tj. stosowanej do grupy niskiego ryzyka. Polega na promowaniu zdrowego 

stylu życia i zapobieganiu zagrożeniom, w szczególności na rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z wymogami życia. Program 

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

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

oraz przy współpracy z rodzicami                              i środowiskiem lokalnym. 



 

W ramach programu  stosuje się następujące formy oddziaływania: 

• DZIAŁANIA INFORMACYJNE, czyli dostarczanie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań niebezpiecznych. 

Zakłada się w nich, że znajomość konsekwencji spowoduje u ucznia podjęcie racjonalnego wyboru, a co za tym idzie, zmianę 

postawy i zachowań. 

• DZIAŁANIA EDUKACYJNE, a więc uczenie ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. radzenie sobie ze 

stresem, nawiązywanie kontaktów z ludźmi, opieranie się naciskom otoczenia, rozwiązywanie konfliktów. Ta strategia jest 

najbardziej skuteczna                      w działaniach profilaktycznych. Trzeba pamiętać, że umiejętności te powinny być wpisane w 

całe życie człowieka, odnosić się do dojrzałego systemu wartości. Zatem w program musi być także wpisane wprowadzenie w 

świat wartości i norm. 

• DZIAŁANIA ALTERNATYWNE, tj. pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb psychicznych. Polegają one na proponowaniu 

różnorodnych działań o pozytywnym charakterze (jak koła zainteresowań itp.) i angażowaniu w nie uczniów. Poprzez te działania 

dziecko ma szansę na zaspokojenie (choćby częściowe)  potrzeb psychicznych, może realizować cele rozwojowe, uczy się radzić 

sobie z trudnymi sytuacjami życiowymi. Ważnym elementem tego rodzaju działalności jest możliwość nawiązania pozytywnego 

kontaktu z drugim człowiekiem. 

Poniższy program uwzględnia w różnym stopniu wymienione kierunki pracy, kładąc jednak szczególny nacisk na kształtowanie 

osobowości dziecka i                    wspieranie jego rozwoju - zarówno poprzez proponowane treści, jak również osobisty kontakt 

nauczyciela z dzieckiem. Wynika to z założenia, że jednym z podstawowych źródeł zachowań ryzykownych są deficyty rozwoju 

emocjonalnego oraz zła adaptacja do ról               i warunków życiowych. 

Zadaniem szkolnej profilaktyki jest nie tylko chronienie dzieci przed zagrożeniami przez działania wychowawczo-profilaktyczne, 

ale również reagowanie  w sytuacjach rozpoznania pierwszych prób podejmowania zachowań ryzykownych poprzez odwołanie się 

do specjalistycznej pomocy (wskazywanie, czasem pomoc  w organizacji pierwszego kontaktu ze specjalistą, nawiązanie kontaktu z 



rodzicami, motywowanie do podjęcia leczenia i terapii). Dlatego program obejmuje także zasady interwencji w przypadku uczniów 

szczególnie zagrożonych. 

            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. 

 

 

 

 

II. CELE WYCHOWANIA I  PROFILAKTYKI   SZKOLNEJ. 

 

Czynniki ryzyka – cechy, sytuacje, warunki sprzyjające powstawaniu zachowań ryzykownych i zaburzeń: 

- zaburzona struktura rodziny 

- wysoki poziom lęku i niepokoju, 

- słaba odporność na frustrację 

- niepowodzenia szkolne 

- słabe więzi nauczycieli z uczniami 

- anonimowość uczniów 

– łatwy dostęp do środków odurzających 

– doświadczanie zagrożeń w cyberprzestrzeni 

 

 



Z tego względu ważne jest, by dostrzegać w życiu dziecka występowanie czynników sprzyjających zachowaniom problemowym, oraz 

reagować i tym samym zapobiegać dalszemu kumulowaniu się ryzyka. 

 

Czynniki chroniące –cechy, sytuacje, warunki zwiększające odporność jednostki na działanie czynników ryzyka. Najważniejsze czynniki 

chroniące    (za J. Szymańską 2015): 

- silna więź z rodzicami 

- jasne zasady zachowania 

- zainteresowanie nauką szkolną 

- akceptacja środowiska, 

- wsparcie rówieśników przestrzegających wartości i zasad zachowania 

- przynależność do pozytywnej grupy 

- konstruktywna aktywność mediów 

 

Profilaktyka w szkole jest działaniem koniecznym, a szkoła bez profilaktyki staje się środowiskiem niebezpiecznym wychowawczo dla 

uczniów. 

 

Cel nadrzędny: 

 

 WZMACNIANIE BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE -OCHRONA UCZNIÓW PRZED ZABURZENIAMI ROZWOJU 

 

Celem programu jest taki wpływ na dziecko, aby lepiej radziło sobie w życiu,  



z rozwiązywaniem problemów, aby rozumiało siebie, umiało współżyć z innymi i potrafiło również znajdować w samym sobie 

oparcie          w trudnych sytuacjach. 

 

1. Cel ogólny: 

Dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych, by uczeń mógł podjąć racjonalny 

wybór i zmieniać niewłaściwe postawy i zachowania. 

Cele szczegółowe: 

• pokazanie, czym jest agresja i jak ją rozpoznawać, 

• uświadomienie zagrożeń, jakie niesie agresja, 

• obalenie mitu, iż o wartościach człowieka, decyduje jego siła fizyczna, 

• pogłębianie wiedzy i świadomości na temat uzależnień – również infoholizmu 

• pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu, palenia papierosów. 

                                                                       2. Cel ogólny: 

Uczenie ważnych umiejętności społecznych i psychologicznych, które pozwolą na lepsze radzenie sobie w trudnych 

sytuacjach. 

                                                              Cele szczegółowe: 

• doskonalenie umiejętności rozpoznawania i wyrażania emocji, uczuć w  powszechnie akceptowany sposób;   

• kształtowanie poczucia własnej  wartości oraz pozytywnej samooceny; 

• wzmacnianie mocnych stron ucznia; 

• rozwijanie umiejętności nawiązywania kontaktów, budowania udanych   relacji z innymi ludźmi; 



• nabywanie umiejętności opierania się naciskom otoczenia; 

• nabywanie umiejętności właściwego rozwiązywania problemów i konfliktów; 

• przyjmowanie odpowiedzialności za swoje zachowanie, 

• kształcenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

• kształcenie umiejętności obrony własnych praw przy jednoczesnym poszanowaniu  praw innych; 

3. Cel ogólny: 

Wprowadzenie w świat wartości i norm, na których uczeń  może się oprzeć  w swoich wyborach 

    Cele szczegółowe: 

• zachęcanie do lepszego rozumienia i poszanowania: niepełnosprawności, odmiennych poglądów oraz odrębności kulturowej, 

językowej; 

• wpajanie zasad moralnych, etycznych; 

• zapoznanie z Konwencją o Prawach Człowieka, wdrażanie wynikających z niej praw Dziecka; 

• zapoznanie z normami, regułami kulturalnego współżycia i zasadami  obowiązującymi w szkole; 

• wzbudzanie poczucia odpowiedzialności za własne zachowanie; 

• uświadomienie i pokazanie korzyści płynących ze zdrowego stylu życia, uzależnień ( narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotyna, 

internet). 

 

4. Cel ogólny: 

Pomoc w zaspokajaniu ważnych potrzeb rozwojowych w szczególności dzieci młodszych, oraz uczniów 

niepełnosprawnych poprzez oferowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 



 

Cele szczegółowe: 

• stwarzanie możliwości i zachęcanie do rozwijania zainteresowań  i uzdolnień; 

• pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego stylu życia; 

• kształtowanie umiejętności  spędzania czasu wolnego w sposób sprzyjający  rozwojowi; 

• udzielanie pomocy uczniom z różnego rodzaju trudnościami, w tym niepełnosprawnych; 

 

III. METODY PRACY. 

 

W realizacji programu wykorzystuje się różnorodne metody, przede wszystkim aktywne, by umożliwić uczniom aktywne 

doświadczenie 

i przeżywanie tego, co jest tematem zajęć. Wprowadzać można różne techniki, dostosowując je do wieku uczniów, 

zainteresowania tematem,   umiejętności radzenia sobie z przedstawionymi problemami  i poziomu ich aktywności. 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania 

prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu 

innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 



• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli         w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji 

organów szkoły. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań profilaktycznych, 

• opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z Radą Rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją                                      

i przestępczością, 

• uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego Programu 



Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 

przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują 

plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z obowiązującymi w szkole dokumentami i procedurami, zwyczajami i tradycjami, 



• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami 

pracującymi 

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• rozpoznają predyspozycje wychowanków i kierują ich dalszym rozwojem, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 



• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o 

charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 

 

6. Rodzice: 

• współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 

 



7. Samorząd Uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej 

zgodnie 

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną, 

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 Model absolwenta.  Pełnowartościowy człowiek, który: 

 - samodzielnie korzysta z różnych źródeł wiedzy, 

 - posiada własne zainteresowania i rozwija je w miarę swoich możliwości, 

 - zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje, 

 - potrafi odróżnić dobro od zła, 

 - jest tolerancyjny wobec innych poglądów, orientacji religijnych czy politycznych, 

 - szanuje swój kraj i jego tradycje, 



 - zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować, 

 - włącza się w działania na rzecz innych ludzi, zwierząt i otaczającego środowiska, 

 - prowadzi zdrowy styl życia wolny od nałogów, 

 - potrafi aktywnie spędzać wolny czas, 

 - jest asertywny, obowiązkowy i odpowiedzialny, 

- umie żyć we współczesnym świecie. 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III 

 

Treści i zadania wychowawczo-profilaktyczne 

 

 

Treści i zadania Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego w szkole zgodnie z obszarami w klasach I – VIII 



 

 

Obszar 

 

 

Zadania i sposób realizacji 

w klasach I - VIII 

 

Odpowiedzialny 

Zdrowie 

- edukacja 

zdrowotna 

 

SFERA FIZYCZNA 

 

 

 

 

Działania promujące zdrowie. Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności 

fizycznej poprzez naukę. Stosowanie ciekawych form ruchu na zajęciach sportowych 

(np. basen). Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, dotyczących profilaktyki zdrowotnej i 

pomocy przedmedycznej, organizacja wycieczek nastawionych   

na aktywność ruchową. Dbałość o higienę pracy oraz higienę osobistą. 

Przestrzeganie zasad higienicznych związanych z zagrożeniem epidemiologicznym. 

Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. Zachęcanie uczniów do pracy nad 

własną motywacją oraz analizą czynników, które ich demotywują. Kształtowanie 

umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. Kształtowanie 

konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych 

i słabych stron. Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej poprzez naukę. 

Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy z Centrum Medycznym 

„Salus” dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku: medycyna sportowa, 

profilaktyka szczepień przeciwko HPV, GRYPIE I COVID – 19, przesiewowe 

badania wzroku i słuchu oraz profilaktyczne badania laboratoryjne, konsultacje 

z dermatologiem, endokrynologiem, trychologiem i alergologiem. Edukacja 

Wychowawcy, 

nauczyciele wychowania 

fizycznego, 

dyrektor szkoły, pedagog 

szkolny, pielęgniarka 

szkolna, zaproszeni 

istruktorzy, specjaliści 

Centrum Medycznego 

„Salus” 



dziewcząt i chłopców pod kątem higieny osobistej – infekcje i choroby intymne 

okresu dorastania u dziewcząt i chłopców. 

Propagowanie zdrowego trybu życia. Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie 

i higienę osobistą. Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne 

i innych, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia. Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej                 i aktywności fizycznej. Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu  

oraz indywidualnych potrzeb ucznia. Badania przesiewowe postawy ciała 

prowadzone w ramach realizacji projektu zdrowotnego z Centrum Medycznym 

„Therapia” Medical Center. Zwracanie uwagi na  ubiór odpowiedni do pogody. 

Zwracanie uwagi na właściwą postawę ciała, wyrabianie nawyków higienicznych.  

Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele IV-VIII, 

pedagodzy, rodzice, 

pielęgniarka, specjaliści. 

 

Specjaliści z Centrum 

Medycznego „Therapia” 

Medical Center. 

Likwidowanie deficytów rozwojowych, w szczególności u dzieci ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Zajęcia 

uwzględniające potrzeby uczniów.  Zajęcia logopedyczne. Zajęcia rewalidacyjne. 

Zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne. Kształtowanie 

wytrwałości w działaniu 

i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa            i porażki. Prezentowanie sposobów pokonywania własnych 

słabości oraz akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.  Kształtowanie postaw 

otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają się trudności i kiedy 

wybór jest ważny i trudny. 

Wychowawcy, 

pedagodzy, nauczyciele 

wf, rodzice, specjaliści. 

 



Zasady prawidłowego odżywiania się. Świadome spożywanie wartościowego 

drugiego śniadania.  Dokonywanie świadomych wyborów z korzyścią dla zdrowia. 

Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy z Centrum Medycznym 

„Therapia” Medical Center dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku: zdrowe 

odżywianie, zdrowy styl życia,  zaburzenia żywieniowe. Spotkania młodzieży z 

dietetykiem. 

Wychowawcy, 

pedagodzy, Specjaliści z 

Centrum Medycznego 

„Therapia” Medical 

Center. , zaproszeni 

goście 

Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości. Kształtowanie postawy 

uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się samoświadomością, 

wyobraźnią, kreatywnością. Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów 

krótko-                                       i długoterminowych. Rozwijanie umiejętności ustalania 

priorytetów, uwzględniając kryteria ważności i pilności. 

Wychowawcy, 

pedagodzy 

Popularyzacja aktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. Organizowanie 

zajęć                  i konkursów o tematyce zdrowotnej. Prowadzenie zajęć na pływalni. 

Organizowanie imprez sportowych, gier, zabaw ruchowych i warsztatów tematycznych. 

Wycieczki szkolne, pokazy. 

Wychowawcy, 

nauczyciele wf, rodzice. 

 

 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju. Przygotowanie do 

sprawiedliwego                         i uczciwego oceniania zachowania własnego i innych 

ludzi.  Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Poznanie praw i obowiązków ucznia. Zapoznanie uczniów z prawami człowieka oraz 

śledzenie i omawianie bieżących wydarzeń w kontekście respektowania tych praw. 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy. 



SFERA   

SPOŁECZNA 

 

Zachęcanie uczniów do pomocy koleżeńskiej udzielanej uczniom zagrożonym 

niedostosowaniem społecznym. Systematyczne monitorowanie obecności uczniów na 

zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych. 

 

Kształtowanie przyjaznych relacji międzyludzkich i międzykulturowych. 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. Integracja zespołu klasowego poprzez 

wspólne działania (wycieczki, zabawy, projekty). Okazywanie szacunku rodzicom, 

osobom starszym i pracownikom szkoły. Organizowanie uroczystości klasowych. 

Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń wynikających z aktów przemocy. 

Udział          w akcjach charytatywnych. Kształtowanie umiejętności właściwej 

komunikacji, stanowiącej podstawę współdziałania oraz umiejętności asertywnego 

wyrażania własnych potrzeb. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych 

ludzi.  Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób. Rozwijanie 

zdolności do inicjowania 

i podtrzymywania znaczących głębszych relacji. Budowanie atmosfery wzajemnego 

szacunku w społeczności szkolnej. Rozwijanie empatii wobec uczniów przybyłych z 

zagranicy,                     a  w szczególności wobec uczniów z Ukrainy, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

Wychowawcy, 

pedagodzy, rodzice. 

 

Kultura na co dzień – uczymy porozumiewać się ze sobą. Kształtowanie 

pozytywnych relacji w klasie. Sposoby rozwiązywania własnych problemów. Integracja 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy, 



uczniów 

i rodziców podczas organizowanych imprez, zabaw, wycieczek. 

rodzice. 

 

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest 

agresja                  i przemoc oraz jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności 

zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Zapobieganie 

konfliktom 

w środowisku szkolnym. Eliminacja wulgaryzmów. Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. 

Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości. Rozpoznawanie przyczyn 

ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie 

przyczyn  konfliktów z uczniami). Nacisk                            na kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli profilaktycznych. 

Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji.  Objęcie pomocą 

psychologiczno – pedagogiczną uczniów sprawiających problemy wychowawcze. 

Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy z Centrum Medycznym 

„Salus” dla Szkoły Podstawowej      Nr 3 w Kłodzku: zdrowie psychospołeczne – 

relacje z rówieśnikami i przemoc internetowa. Obchody Dnia Bezpiecznego 

Internetu. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy, 

rodzice, funkcjonariusze 

policji, specjaliści 

Centrum Medycznego 

„Therapia” Medical 

Center, specjaliści 

Centrum Medycznego 

SALUS. 

 

Wzmacnianie odpowiedzialności za mienie własne i społeczne. Dyżury nauczycieli 

podczas przerw. Kontrola zachowań pozytywnych i  negatywnych. Monitorowanie 

wpisów                           o zachowaniach agresywnych.        

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagodzy, 

pracownicy 

niepedagogiczni szkoły, 



 dyrekcja szkoły. 

  

Podejmowanie działań w zakresie samorządności uczniów. Wybory samorządu 

klasowego. Organizacja życia kulturalnego w szkole. Propagowanie i udział w akcjach 

charytatywnych. Podnoszenie prestiżu szkoły w oczach uczniów i społeczności 

lokalnej. Organizacja imprez okolicznościowych. 

Umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą i przedsiębiorczością. Dbałość o 

gazetki szkolne, dekorowanie klas. Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w 

projektach szkolnych. Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie 

szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły. Reprezentowanie szkoły podczas 

uroczystości lokalnych. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, Samorząd 

Uczniowski, Rada 

Rodziców, dyrektor. 

 

Współpraca z rodzicami. Czynna współpraca nauczycieli z rodzicami. Zebrania 

z rodzicami, festyny, pikniki i wycieczki. Zapoznanie rodziców z głównymi aktami 

i programami szkoły oraz współpraca przy ich tworzeniu. Uwzględnienie propozycji 

Rady Rodziców przy tworzeniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, organizacji 

imprez szkolnych oraz kiermaszów. Wspólne organizowanie imprez. Podnoszenie 

wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez spotkania ze specjalistami. Pedagogizacja 

rodziców. Współpraca z Radą Rodziców i klasowymi oddziałami Rady Rodziców. 

Pomoc rodzinom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub znajdującym się w 

trudnej sytuacji materialnej. Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy z 

Centrum Medycznym „Salus” dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku: warsztaty 

i szkolenia dla rodziców – profilaktyka uzależnień( narkotyki, alkohol, internet). 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, dyrekcja 

szkoły, pedagodzy, Rada 

Rodziców, specjaliści 

Centrum Medycznego 

„Salus” 

 



 Profilaktyka agresji i przemocy w szkole. Uświadomienie uczniom, czym jest 

agresja                  i przemoc oraz jak sobie z nią radzić. Kształtowanie umiejętności 

zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz kontroli emocji. Zapobieganie 

konfliktom 

w środowisku szkolnym. Eliminacja wulgaryzmów. Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na przejawy agresji. 

Promowanie zasad szacunku, zaufania i życzliwości. Rozpoznawanie przyczyn 

ataków agresji, obserwacja i monitorowanie zmian zachowań uczniów (omawianie 

przyczyn  konfliktów z uczniami). Organizowanie spotkań, prelekcji, spektakli 

profilaktycznych. Bieżące informowanie rodziców o przejawach agresji. Objęcie 

pomocą i terapią uczniów sprawiających problemy wychowawcze. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy, 

dyrekcja szkoły, 

zaproszeni goście. 

Kultura 

– wartości, normy 

 i wzory zachowań 

SFERA 

DUCHOWA 

 

Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości: 

 - Kształtowanie przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej, polskiej 

i europejskiej oraz kształtowanie postaw patriotycznych  i więzi z własnym regionem. 

- Kształtowanie umiejętności życia w społeczeństwie, nauka znajomości prawa w 

codziennym życiu. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości 

poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 

uczących podejmowania odpowiedzialnych decyzji.  

Kształtowanie polskich tradycji, kultywowanie obyczajów. Tworzenie gazetek 

okolicznościowych, prowadzenie kroniki szkoły. Opieka nad miejscami pamięci 

narodowej. Lekcje muzealne, wycieczki, spotkania z ciekawymi ludźmi (artystami 

i twórcami regionalnymi), przedstawicielami samorządu lokalnego. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

nauczyciele 

bibliotekarze, 

nauczyciele świetlicy, 

specjaliści, zaproszeni 

goście. 



Organizowanie i udział uczniów w uroczystościach rocznicowych. Organizowanie 

klasowych spotkań  okolicznościowych. Poszerzenie wiedzy na temat Unii Europejskiej 

i   gospodarki państwa. Organizacja apeli okolicznościowych,  imprez ogólnoszkolnych 

i miejskich. Przybliżenie wiedzy związanej z regionem, w którym żyjemy. 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji 

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji. 

Określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami 

sztuki, zabytkami          i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. 

Uczestniczenie 

w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą społeczność. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów. 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości (uchodźcy), wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 

materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy. 

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej,                           

z wykorzystaniem programu „Laboratoria Przyszłości”, wspomaganie działań 

służących kształtowaniu postaw pozwalających na podejmowanie 

odpowiedzialnych decyzji. Poznawanie prawdy, dobra i piękna. Przygotowanie do 

radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności praktycznych, 

budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów, przygotowanie do radzenia 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów. 



sobie w sytuacjach trudnych i nagłych wypadków, wymagających racjonalnego 

funkcjonowania. 

Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród 

dzieci. Rozpoznawanie  i kierowanie zainteresowaniami literackimi. Wyrabianie i 

pogłębianie 

u uczniów nawyku czytania i uczenia się. Prowadzenie różnych form pracy   

z czytelnikiem: rozmowy o książkach, udzielanie porad w wyborach czytelniczych, gry 

literackie, konkursy, głośne czytanie i słuchanie. Zachęcanie rodziców do akcji 

„Cała Polska czyta dzieciom”. Udział w konkursach czytelniczych organizowanych 

przez szkolną bibliotekę. 

Nauczyciele 

bibliotekarze. 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka. Podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności z wykorzystaniem programu „Laboratoria 

Przyszłości” oraz brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania. Rozwijanie 

takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, rzetelność i 

wytrwałość. Wychowanie do wrażliwości naprawdę i dobro, wspomaganie 

wychowawczej roli rodziny. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

rodzice, nauczyciele 

przedmiotów. 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

SFERA  

PSYCHICZNA 

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole regulaminami. 

Zapoznanie ze Statutem Szkoły, Programem Wychowawczo-Profilaktycznym,  

Przedmiotowymi Zasadami Oceniania i procedurami obowiązującymi w szkole. 

Organizowanie spotkań ze specjalistami     w celu zaznajomienia uczniów z prawem 

oraz skutkami jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i 

niewłaściwego zachowania. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy, 

dyrekcja szkoły. 

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji. Rozpoznawanie uczuć. Wychowawcy, 



 Wzmacnianie wiary we własne możliwości, budowanie pozytywnej samooceny. 

Stres i sposoby radzenia ze stresem. Omawianie sposobów rozwiązywania własnych 

problemów. Zajęcia wzmacniające pewność siebie, oraz wzajemnej odpowiedzialności                   

i szacunku. Uruchamianie pomocy radzenia sobie ze stresem i rozwijanie umiejętności 

dbania o swoje zdrowie psychiczne i dobre samopoczucie.  Redukowanie 

agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania problemów. 

Budowanie atmosfery otwartości               i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie 

umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy negocjacji i 

mediacji. Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w 

trudnych sytuacjach. Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia        w sytuacji 

problemowej oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. 

Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji 

związanej        z problemami emocjonalnymi dzieci, które doświadczyły cyberprzemocy. 

Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy z Centrum Medycznym 

„Salus” oraz Centrum Medycznym „Therapia” Medical Center dla Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Kłodzku. 

nauczyciele, pedagodzy, 

specjaliści Centrum 

Medycznego „Salus”, 

specjaliści Centrum 

Medycznego „Therapia” 

Medical Center 

Informowanie rodziców o rodzajach i formach pomocy proponowanych przez 

instytucje wspierające szkołę. Organizowanie spotkań pedagogizujących dla 

rodziców związanych              z problemami i zagrożeniami współczesnej młodzieży. 

Pedagogizacja rodziców podczas wywiadówek. Kierowanie uczniów na badania do 

PPP. Zapewnienie pomocy w nauce (zajęcia uwzględniające potrzeby uczniów, 

rewalidacyjne, specjalistyczne). Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy 

z Centrum Medycznym „Salus” dla Szkoły Podstawowej      Nr 3 w Kłodzku 

Wychowawcy, 

pedagodzy,  specjaliści 

Centrum Medycznego 

„Salus” 



warsztaty i szkolenia dla rodziców. 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole. Wdrażanie do zachowania 

bezpieczeństwa       i ostrożności w drodze do szkoły. Realizacja programów: 

"Bezpieczna droga do szkoły",                „ Bezpieczne ferie i wakacje”. Omawianie 

zasad zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do szkoły, ze szczególnym 

uwzględnieniem najmłodszych uczniów, znajomość regulaminów klasopracowni, 

boiska szkolnego, biblioteki, świetlicy. Zapewnienie bezpieczeństwa w czasie zajęć 

szkolnych, wycieczek, wyjść poza teren szkoły, aktywnego            i bezpiecznego 

wypoczynku. Dyżury nauczycielskie. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy, 

rodzice, funkcjonariusze 

policji. 

Bezpieczeństwo poza szkołą. Realizacja programu: Bezpieczne spędzanie ferii 

zimowych  oraz wakacji - pogadanki, metody aktywne, ćwiczenia praktyczne, dyskusje, 

codzienne rozmowy. Prowadzenie warsztatów i pokazów dotyczących bezpiecznego 

zachowania oraz sposobów udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, 

zaznajomienie uczniów z telefonami alarmowymi. Realizacja programu 

zdrowotnego, we współpracy z Centrum Medycznym „Salus” dla Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w Kłodzku: ryzyka związane z wyjazdami na wakacje i ferie.  

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów, pedagodzy,  

funkcjonariusze policji, 

specjaliści Centrum 

Medycznego „Salus” 

Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów poprzez kontrolowanie monitoringu i 

zapoznanie      z metodami postępowania w przypadku epidemii. Analiza 

monitoringu. Rozmowy z uczniami i rodzicami. Realizacja programu zdrowotnego, 

we współpracy z Centrum Medycznym „Salus” dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w 

Kłodzku: pierwsza pomoc dla stanów nagłych w szkole. 

Pedagodzy, dyrektor 

szkoły, specjaliści 

Centrum Medycznego 

„Salus” 

Zapoznanie uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły. Znajomość „ciągów 

komunikacyjnych”     i dróg ewakuacji na terenie szkoły. Znajomość regulaminów 

Wychowawcy, 

nauczyciele 



obowiązujących na basenie. Omawianie zasad bezpiecznego spędzania przerw, 

zachowania się w trakcie lekcji i imprez szkolnych. Omówienie zasad bezpiecznego i 

higienicznego zachowania się. 

przedmiotów, pedagodzy, 

kierownik 

administracyjny, 

dyrekcja. 

Wspieranie rozwoju dziecka w szkole. Zapewnienie stałej opieki nauczyciela 

prowadzącego. Wsparcie pedagoga szkolnego i innych specjalistów. Objęcie dzieci 

opieką świetlicy przygotowanej specjalnie pod kątem wymagań dzieci.  

Pedagodzy, 

wychowawcy, specjaliści. 

Wspieranie uczniów o różnych potrzebach edukacyjnych. Realizacja zaleceń 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Dostosowanie metod pracy do potrzeb 

uczniów. Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, uwzględniających 

potrzeby uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Szerzenie postaw tolerancji wśród uczniów. 

Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultacje z pracownikami 

socjalnymi OPS. Szerzenie postaw tolerancji wśród uczniów. 

Wszyscy nauczyciele, 

nauczyciele 

odpowiedzialni za 

organizację zajęć 

specjalistycznych, 

pedagodzy. 

Ochrona uczniów przed uzależnieniem od cyberprzestrzeni. Kształtowanie 

umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, korzystania        z technologii informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie 

świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty 

społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, 

respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów. Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od cyberprzestrzeni 

oraz świadomego korzystania ze środków masowego przekazu. 

Nauczyciele informatyki, 

nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagodzy, pielęgniarka, 

rodzice, funkcjonariusze 

policji,  

Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży. Uczenie świadomego Nauczyciele edukacji 



i bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Promowanie i rozwijanie talentów.  Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem technologii 

informacyjnej. 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów. 

Dostarczenie uczniom wiedzy o szkodliwości używek: palenia papierosów, picia 

alkoholu, zażywania substancji psychoaktywnych. Realizacja programu edukacji 

antynikotynowej dla uczniów „Nie pal przy mnie proszę”, „Rzuć palenie razem z nami”, 

„Światowy Dzień bez Tytoniu”, „Dopalacze”. 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna. 



Działalność opiekuńcza szkoły. Realizacja przez szkołę zaleceń zawartych   

w orzeczeniach i opiniach PPP. Dostosowanie procesu dydaktycznego do zaleceń 

PPP. Orientacja w sytuacji materialnej rodzin uczniów, konsultowanie z pracownikami 

socjalnymi OPS. Integracja zespołów klasowych. Motywowanie rodziców do 

przedstawiania  opinii                i orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-

Pedagogiczną. Korygowanie wad postawy, wymowy. Monitorowanie uczestnictwa 

dzieci w zajęciach korekcyjnych oraz zajęciach wyrównawczych. Dostosowanie ławek 

do wzrostu dzieci. Realizacja programu zdrowotnego, we współpracy z Centrum 

Medycznym „Therapia” Medical Center dla Szkoły Podstawowej Nr 3 w Kłodzku: 

zdrowy kręgosłup – wady postawy i bóle wzrostowe. 

 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

pedagodzy,   pielęgniarka, 

wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotów, dyrekcja 

szkoły, Zespół 

Wychowawczy, nauczyciele 

świetlicy, logopeda, 

specjaliści Centrum 

Medycznego „Therapia” 

Medical Center. 



ROZDZIAŁ IV 
 

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
 

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i 

podnoszenia skuteczności Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 

- obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

- analizę dokumentacji, 

- przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

- rozmowy z rodzicami, 

- wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Nr 3 im. kpt. S. Betleja  w Kłodzku został uchwalony 15 września 2022r. 

przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną. 

Program może być modyfikowany w miarę potrzeb i wpływu propozycji zagadnień do modyfikacji. 

 


