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I OBSZAR: Bezpieczna szkoła 
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Wdrażanie zasad ujętych  
w wychowaniu 
komunikacyjnym. 

1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych utrwalających wiedzę dotyczącą przestrzegania zasad ruchu drogowego. 

2. Przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową i motorowerową – kontynuacja. 
3. Organizacja pieszych wycieczek przedmiotowych i turystycznych mających na celu 

wdrażanie uczniów do właściwego korzystania z dróg użyteczności publicznej (zapisy 
w dziennikach lekcyjnych). 

4. Praktyczna nauka jazdy na rowerze w ramach zajęć wychowania fizycznego-  kontynuacja. 
 

2. Poznanie i przestrzeganie 
zasad bezpieczeństwa 
obowiązujących w górach, nad 
wodą oraz w dużych 
skupiskach ludzkich. 

1. Przypomnienie zasad bezpieczeństwa przed wycieczkami przedmiotowymi, turystyczno-
krajoznawczymi i obozami edukacyjnymi stosownie do miejsca ich organizowania- kontynuacja. 
2. Nauka udzielania pierwszej pomocy- kontynuacja. 
 

3. Kształtowanie umiejętności 
zachowania się w sytuacjach 
zagrażających 
bezpieczeństwu. 

1. Pełnienie czynnych dyżurów przez nauczycieli podczas przerw. 
2. Wykorzystanie monitoringu w szkole. 
3. Zorganizowanie cyklu lekcji na temat bezpieczeństwa w domu, szkole, grupie rówieśniczej, 

na podwórku- w ramach programu „Bezpieczna +”, zasady bezpieczeństwa w czasie gier 
 i zabaw. 

4. Współpraca z policją, strażą pożarną-  znajomość numerów telefonów służb ratunkowych - 
kontynuacja. 

5. Utrwalenie zasad zachowania się w sytuacjach trudnych (zagubienie się, wypadek etc.) 
 

4. Zapewnienie poczucia 
bezpieczeństwa uczniom. 

1. Przeprowadzenie próby ewakuacji na wypadek zagrożenia pożarowego- kontynuacja. 
2. Kształtowanie umiejętności zachowania ostrożności w kontaktach z nieznajomymi,  
    rówieśnikami, dorosłymi (w tym zachowania w Internecie). 
3. Zapoznanie nowoprzybyłych uczniów z bazą lokalową placówki szkolnej oraz drogą  
    ewakuacyjną i zasadami BHP i Ppoż. 
4. Zapewnienie opieki uczniom przychodzącym do szkoły o g. 7.00. 
5. Czuwanie nad sprawnym przepływem informacji pomiędzy rodzicami, nauczycielami,  
    pracownikami i uczniami (tablice ogłoszeń w klasie, indywidualne spotkania z rodzicami,  
    wywiadówki, Dni Otwartej Szkoły). 
6. Przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy, czyli przemocy z użyciem technologii  
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    informacyjnych i komunikacyjnych (m.in. Internetu oraz telefonów komórkowych).  
7. Przeciwdziałanie wszelkim formom dyskryminacji, uprzedzeń, stereotypów oraz mowie  
     nienawiści (zgodnie z założeniami Kodeksu Równego Traktowania ZSS im. M. Reja  
     w Kielcach oraz I Społecznego Przedszkola im. M. Reja w Kielcach). 
8. Promowanie wśród społeczności szkolnej wartości i postaw związanych z szacunkiem  
    i równym traktowaniem. 
9. Kształtowanie odwagi cywilnej w reagowaniu na przejawy agresji, dyskryminacji,  
    stereotypizacji i uprzedzeń oraz mowy nienawiści. 
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II OBSZAR: Chętnie uczę się i zdobywam nowe umiejętności 
CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Rozwijanie 
indywidualnych 
zdolności 
i predyspozycji uczniów 
oraz  wyrównywanie ich 
szans edukacyjnych. 

1. Zapoznanie uczniów z technikami uczenia się m.in. mnemotechnikami. 
2. Stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych w kontaktach z uczniami- tematyka lekcji wychowawczych. 
3. Indywidualizacja pracy z dziećmi z uwzględnieniem  MAPY TALENTÓW- wyników testów dominacji 

sensorycznej, półkulowej oraz ekstrawersji i introwersji uczniów. 
4. Przygotowywanie uczniów do konkursów przedmiotowych i innych. 
5. Prezentowanie na różnych przedmiotach sylwetek wielkich ludzi (osiągnięcia, pasje, wynalazki). 
6. Rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci i młodzieży poprzez udział w zajęciach z robotyki oraz 

naukę podstaw programowania i kodowania. 
7.  Prowadzenie systematycznych zajęć wyrównawczych. 
8.  Prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnych. 
9.  Wzmacnianie uczniów poprzez podkreślanie i eksponowanie efektów ich pracy. 
10. Rozwijanie twórczości literackiej i fotograficznej (Koło Miłośników Języka Polskiego, Koło   
      Fotograficzne). 
11. Upowszechnianie zajęć pozalekcyjnych w szkole. 
12. Kształtowanie umiejętności dokonywania wyboru zajęć pozalekcyjnych. 
13. Rozwijanie zdolności i zamiłowań artystycznych uczniów  poprzez ich aktywny udział w zajęciach  
      szkolnych zespołów artystycznych i teatralnych. 

2. Wdrażanie uczniów do 
wykorzystania 
zdobytych wiadomości 
i umiejętności  
w życiu codziennym. 

1. Zachęcanie do udziału w kołach przedmiotowych, zajęciach sportowych i rekreacyjnych- przedstawienie 
bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych.  

2. Umożliwienie uczniom prezentacji swoich umiejętności i uzdolnień na forum klasy i szkoły (talent literacki, 
sportowy, muzyczny, plastyczny, taneczny, itp.)- kontynuacja 

3. Zachęcanie i wdrażanie do uczestnictwa w różnych projektach edukacyjnych. 
4. Motywowanie uczniów do samodzielnego kreowania działań, generowania przedsięwzięć i konsekwentnej 

ich realizacji. 
5. Wspieranie aktywności twórczej uczniów. 

 

3. Edukacja w zakresie 
radzenia sobie ze 
stresem i trudnymi 
sytuacjami dnia 
codziennego 

1.Zachęcanie uczniów do korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
2. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych dotyczących konstruktywnego radzenia sobie ze stresem 
i trudnymi sytuacjami dnia codziennego (np. konflikty koleżeńskie, różnice światopoglądowe). 
3. Kształtowanie u uczniów otwartej postawy wyrażania nagromadzonych emocji, stresu, frustracji.  
6.  Udostępnienie i wskazywanie lektur, adresów internetowych, telefonów - punktów poradnictwa 

psychologicznego pomocnych w: 
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     - szukaniu odpowiedzi na trudne pytania, 
- rozwiązywaniu pojawiających się problemów związanych z okresem dojrzewania, 
- trudnościach spowodowanych zmianą środowiska (zmiana miejsca zamieszkania, szkoły), 

     - pokonywaniu problemów rodzinnych (rozwód rodziców, narodziny rodzeństwa, śmierć bliskich osób, 
sytuacje lękowe itp.). 
 

 
III OBSZAR: Żyję zdrowo 
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Wstępne diagnozowanie 
zespołu nadpobudliwości 
psychoruchowej oraz bulimii  
i anoreksji. 
 

1. Przekazywanie rodzicom wiadomości na temat objawów anoreksji, bulimii i hiperkinezji 
oraz działań w przypadku ich występowania. 

2. Mobilizowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego w ramach 
akcji „Stop zwolnieniom z wf-u!” - kontynuacja. 

3. Objęcie opieką psychologa uczniów, których zachowanie budzi niepokój. 
 

2. Zapobieganie zjawiskom 
patologicznym (alkoholizm, 
narkomania, nikotynizm, 
cyberprzemoc, autoagresja) 
. 
   

1. Zapoznanie uczniów z filmami na temat zgubnych skutków nałogów i złych przyzwyczajeń 
w ramach godzin wychowawczych. 

2. Uświadamianie uczniom negatywnych skutków stosowania dopalaczy oraz innych środków 
odurzających. 

3. Niwelowanie zachowań agresywnych – profilaktyka agresji, autoagresji i przemocy w szkole. 
4. Zapobieganie aktom samookaleczania poprzez odpowiednie działania wychowawcze oraz 

kształtowanie świadomości uczniów i rodziców. 
5. Kształtowanie wśród uczniów umiejętności bezpiecznego korzystania z Internetu i doboru 

odpowiednich gier komputerowych – spotkanie z policjantem (odpowiedzialność prawna), 
psychologiem (wpływ na zachowanie, samopoczucie itp.). 

6. Zachęcenie uczniów do lektury książek, ulotek, artykułów dotyczących zagrożeń; przeprowadzenie 
dyskusji w klasie- tematyka zajęć wychowawczych. 

7. Gromadzenie w bibliotece szkolnej materiałów mówiących o zagrożeniach. 
8. Przeprowadzanie spotkań i warsztatów z udziałem osób, które zwalczyły nałóg narkomanii, 

alkoholizmu itp. 
 

3. Monitorowanie problemów i 
trudności wieku 

1.Realizacja tematyki seksualności na zajęciach WDŻ i g.d.d.w w gimnazjum i starszych klasach 
szkoły podstawowej. 
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dojrzewania. 
 

2. Przeprowadzenie cyklu spotkań ze specjalistami z zakresu ginekologii, seksuologii, dermatologii. 

 3. Propagowanie zdrowego  
     stylu życia -  nabywanie  
     umiejętności dbania 

o swoje zdrowie. 

1. Uczenie rozpoznawania swoich mocnych i słabych stron, zalet i wad; kształtowania właściwego 
stosunku  do własnych pozytywnych i negatywnych emocji; uczenie radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach, szukania pomocy; rozpoznawania zachowań sprzyjających  
i zagrażających zdrowiu- kontynuacja. 

2. Uczestnictwo w szkolnych i pozaszkolnych konkursach propagujących zdrowy styl życia- 
kontynuacja. 

3. Propagowanie czynnego wypoczynku (rajdy piesze, mecze, zawody sportowe, wycieczki)  
- kontynuacja. 

4. Doskonalenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wzywania pogotowia 
ratunkowego, straży pożarnej i policji (znajomość numerów alarmowych)- kontynuacja. 

5. Wprowadzenie zasad prawidłowego odżywiania się poprzez warsztaty, pogadanki na lekcjach 
wychowawczych, w czasie wyjazdów i wyjść klasowych. 

6. Odpowiednie zaopatrzenie sklepiku w myśl hasła „Jesteś tym co jesz”. 
7. Zwracanie uwagi na estetykę spożywania posiłków i kulturalnego zachowywania przy stole- 

kontynuacja. 
8. Zadbanie o estetykę sal lekcyjnych - kontynuacja. 
9. Podjęcie działań zmierzających do obniżenia poziomu hałasu w czasie przerw, obiadów, zabaw na 

boisku szkolnym. 
10. Uświadomienie uczniom i rodzicom, jaki wpływ na kondycję psychiczną ma kondycja fizyczna. 

Działania zmierzające do wyeliminowania jak największej ilości zwolnień z lekcji wychowania 
fizycznego.  

 

 

IV OBSZAR: Media i nowe technologie źródłem uzależnień 
 

CEL OGÓLNE 

 

ZADANIA 

1. Kształtowanie zasad właściwego 
korzystania z Internetu, programów 
multimedialnych, programów 
komputerowych, telefonów 

1. Zdiagnozowanie uczniów w kwestii dotyczącej częstotliwości korzystania z gier 
komputerowych, Internetu, urządzeń mobilnych oraz typu wybieranych gier 
i zasobów Internetu (WWW, chat, gry on-line, portale społecznościowe, 
np. Facebook) – kontynuacja. 
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komórkowych i urządzeń mobilnych. 
 

2. Realizowanie zajęć z informatyki i k.inf. pod opieką nauczyciela kontrolującego 
swobodne korzystanie z komputerów i wdrażanie do prawidłowej pracy przy 
komputerze – kontynuacja. Uświadomienie uczniom zdrowego modelu dnia. Co 
lepiej wybrać? Gry komputerowe, bajki, filmy czy ruch na świeżym powietrzu 
 – kontynuacja. 

3. Przestrzeganie procedur korzystania z telefonów komórkowych i sprzętu 
elektronicznego. 

4. Uświadomienie uczniom zagrożeń, jakie niesie ze sobą niewłaściwe korzystanie 
z Internetu (odpowiedzialność prawna wobec własności intelektualnej, naruszania 
praw autorskich). 

5. Przeciwdziałanie zjawisku fonoholizmu poprzez działania wychowawcze - materiały 
dydaktyczne, pogadanki, publikacje, filmy oraz stosowne zapisy w Statucie Szkoły 
 

2. Kształtowanie postaw 
krytycznego odbiorcy kultury. 

1. Kształtowanie umiejętności wartościowania, doboru i odbioru oferty medialnej - 
kontynuacja. 

2. Wskazywanie uczniom społecznych i gospodarczych funkcji reklamy  
w gospodarce rynkowej- kontynuacja. 

3. Zwrócenie uwagi na różnorodność programów i nadawców radiowych  
oraz telewizyjnych w miejscu zamieszkania. 
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V OBSZAR: Znam swoje prawa i obowiązki 
 

CEL OGÓLNY ZADANIA 

1. Zapoznanie uczniów z ich 
prawami i obowiązkami. 

1. Poznanie przez uczniów  praw człowieka zawartych w Konstytucji RP, Konwencji Praw 
Dziecka i Konwencji Praw Człowieka - kontynuacja. 

2. Zapoznanie uczniów ze Statutem szkoły, egzekwowanie jego przestrzegania  oraz 
zaznajomienie z programem wychowawczym  i profilaktyki szkoły - kontynuacja. 

3. Uświadomienie uczniom, gdzie mogą szukać pomocy w sytuacjach, gdy naruszane są ich 
prawa (wychowawca klasy, psycholog, katecheta,  pielęgniarka, rzecznik praw dziecka, 
Pełnomocnik ds. Równego Traktowania, numer telefonu zaufania) – kontynuacja. 

4. Zachęcanie i wymaganie od uczniów zachowań prospołecznych oraz wdrażanie do 
przestrzegania norm społecznych. 
 

 
Program opracował Zespół Wychowawczy Szkoły 

 
Kielce, 07.09.2016 r. 

 

 


