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Misja i wizja szkoły 
 

Jednym z głównych celów Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej – Curie we Wrocławiu jest systematyczne podnoszenie jakości jej 

pracy we wszystkich obszarach działalności szkoły. W naszej Szkole panuje atmosfera przyjaźni i wzajemnej akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby 

uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy na miarę swoich możliwości.  

Jesteśmy szkołą, która: 

 • zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, 

 • rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych i udział w różnorodnych konkursach ,  

• upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne, 

 • wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania 

pokoju, przestrzegania praw człowieka, integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej,  

• systematycznie tworzy własną historię i tradycje ,rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca szkolną symbolikę,  

• dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych 

środowisk rodzinnych , a także w relacjach uczniów niepełnosprawnych, 

 • dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną, 

 • jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli, 

 • wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami /w procesie kształcenia i wychowania, 

 • gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną.  

Misją naszej szkoły jest wychowanie dziecka świadomego dokonywanych wyborów, wrażliwego i otwartego na środowisko naturalne i społeczne, w jakim 

funkcjonuje, pewnie poruszającego się w określonym kulturowo i światopoglądowo systemie wartości, odpowiedzialnego, prawego, krytycznego, 

tolerancyjnego i zdolnego do współdziałania.  
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Model absolwenta 
 

Absolwent Szkoły Podstawowej Nr 12 we Wrocławiu  jest Polakiem umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym go świecie oraz: 

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji; 

2) czerpie radość z nauki; 

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych; 

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje; 

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie; 

6) współpracuje z innymi; 

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka; 

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka; 

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju; 

10) dba o bezpieczeństwo swoje i innych;  

11) potrafi wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych. 
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Część I  Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
 

Cele: 

1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych: 
• kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjachtrudnych, 
• rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca), 
• poszerzanie horyzontów,  
• poszerzanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania. 

2. Budowanie pewności siebie: 
• uświadamianie zagadnienia pewności siebie, 
• techniki budowania pewności siebie, 
• odkrywanie własnej osobowości, 
• rozwijanie zainteresowań, 
• odnajdywanie swoich mocnych stron. 

3. budowanie zaradności życiowej: 
• organizacja warsztatów, 
• angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc. 
• organizacja wyjazdów, wycieczek, „zielonych szkół”. 

 
Cele szczegółowe: 

• tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole, 
• uczenie asertywności, 
• zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji, 
• uczenie podejmowania właściwych decyzji, 
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• uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi, 
• wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań, 
• wzmacnianie poczucia własnej wartości, 
• poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie. 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Zajęcia integracyjne. - ćwiczenia indywidualne i grupowe, 

- ćwiczenia integrujące klasy uczniowskie, 
- ćwiczenia aktywizujące. 

wychowawcy Uczniowie  

• Poznanie siebie oraz skupienie się na 
odkrywaniu własnych zdolności oraz 
aspiracji życiowych. 

• Praca nad adekwatnym poczuciem 
własnej wartości. 

 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 
- zajęcia wychowania fizycznego, 
- zajęcia warsztatowe, 
- mini wykłady,  
- dramy, 
- e-lekcje. 

Nauczyciele Uczniowie  

• Podnoszenie poziomu kompetencji 
społecznych. 

- praca indywidualna i grupowa, 
- treningi, warsztaty, 
- dramy. 

Nauczyciele, wychowawcy Uczniowie  

• Nauka opanowania stresu bądź 
wykorzystania sytuacji stresowych na 
swoją korzyść. 

• Umiejętne rozwiązywanie konfliktów 
i reagowanie w sytuacjach trudnych. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 
- zajęcia plastyczne/ techniczne, 
- e-lekcje, 
- mini wykłady, 
- ćwiczenia rozluźniające, 
- ćwiczenia oddechowe. 

Psycholog,  
pedagog,  
wychowawca 

Uczniowie  

• Kształtowanie postawy życiowej  
w społeczeństwie szkolnym. 

• Budowanie zaradności życiowej. 
• Nauka samodzielnego podejmowania 

aktywności/ inicjatywy. 
• Rozwijanie uczniowskich 

zainteresowań. 

- ćwiczenia indywidualne i grupowe, 
- przedstawienia, prezentacje, wystąpienia, itp., 
- e-lekcje, 
- lekcje wychowawcze, 
- praca projektowa. 
 

Opiekun SU, 
Nauczyciele, wychowawcy 
Prowadzący koła zainteresowań 

Uczniowie  
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• Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników szkoły. 

- szkolenia, kursy, treningi, warsztaty, 
- książki, materiały szkoleniowe, ulotki, 
 

Dyrektor Nauczyciele  
i wychowawcy 

• Pedagogizacja rodziców/ opiekunów 
dzieci. 

• Spotkania z wychowawcą oraz 
utrzymywanie stałej i poprawnej 
relacji na linii nauczyciele-rodzice/ 
opiekunowie dzieci. 

• Zaangażowanie rodziców  
w działalność szkolną. 

- spotkania z wychowawcą, 
- pogadanki. 
 

wychowawcy Rodzice/ opiekunowie uczniów 

• Nawiązanie współpracy  
z organizacjami, instytucjami 

- spotkania za specjalistami danej tematyki, 
- szkolenie. 
 

Pedagog, 
wychowawcy 

Dyrekcja szkoły 
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Część II: Budowanie świadomości i przynależności narodowej 
 

Cele: 

• kształtowanie świadomości obywatelskiej, 
• kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 
• rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, 
• pielęgnowanie postaw patriotycznych, 
• zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, 
• dbałość o używanie poprawnej polszczyzny, 
• wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, 

wartości i tradycji narodowych, 
• pielęgnowanie tradycji narodowych, 
• uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, 
• poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp. 

 
Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 

• Diagnoza preferowanych przez uczniów wartości. - badanie ewaluacyjne, 
- omówienie otrzymanych wyników, 
- opracowanie działań profilaktycznych i 
wychowawczych, 
- przeprowadzenie ponownej ewaluacji. 

Zespół Wychowawczy Cała społeczność 
szkolna 

• Kształtowanie osobowości ucznia. - godziny wychowawcze, 
- e-lekcje, 
- „spotkania z kulturą”. 

Wychowawcy, pedagodzy 
specjalni 
Koordynator Szkoły w Mieście 

Uczniowie  

• Uświadamianie istoty przynależności do narodu. - debata, 
- godzina wychowawcza, 

Wychowawcy 
Nauczyciel historii 

Uczniowie  
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- broszury informacyjne, 
- plakaty,  

• Poznawanie historii patronki szkoły - zapoznanie z biografią Patronki dostępną w 
bibliotece 
- apel z okazji Dnia Patronki Szkoły 

Koordynator Dnia Patronki 
 
 

Uczniowie  

• Nawiązanie stałej współpracy  
z rodzicami/ opiekunami uczniów. 
 

- szkolenia, 
- broszury informacyjne, 
- spotkania z rodzicami / opiekunami uczniów, 
- nawiązanie współpracy  
z instytucjami, organizacjami zewnętrznymi. 
 

Wychowawcy 
Pedagodzy specjalni 

Nauczyciele 
i wychowawcy 

• Angażowanie rodziców / opiekunów dzieci i młodzieży szkolnej 
w pracę na rzecz szkoły. 

• Pedagogizacja dorosłych na temat konieczności kształtowania 
prawidłowych postaw w młodych ludziach. 

- kontakt z nauczycielami, wychowawcami klas, 
- spotkania z psychologiem / pedagogiem 
szkolnym. 
 

Wychowawcy 
Koordynator Wolontariatu 
Opiekun SU 

Rodzice/ opiekunowie 
uczniów 
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Część III: Zachowania autoagresywne 
 

Cel: 

Ochrona zdrowia i życia młodych ludzi.  

Prezentowane w nim działania wpływają na wzrost poziomu świadomości całej społeczności szkolnej tj. uczniów, rodziców, opiekunów, 
wychowawców, nauczycieli oraz dyrekcji szkoły. Do osiągnięcia zamierzonego efektu konieczne jest nawiązanie współpracy pomiędzy 
wszystkimi podmiotami istniejącymi w szkole.  

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Natychmiastowe reagowanie  

w sytuacjach kryzysowych  
• Praca nad modyfikacją zachowań niewłaściwych uczniów. 
• Nabywanie przez uczniów nowych umiejętności 

społecznych. 
• Wyposażenie uczniów, rodziców  

i nauczycieli w wiedzę  
z zakresu właściwego zarządzania stresem. 

- indywidualne i grupowe spotkania  
z psychologiem – pomoc psychologiczna, 
- zbieranie informacji o stanie zdrowia  uczniów  
- pogadanki. 
- opracowywanie przez uczniów wyników 
ankiet z profilaktyki uzależnień  np. na 
zajęciach z eksperymentów matematycznych   
i przekazanie ich rodzicom (zapoznanie   
z wynikami podczas zebrań) 
 

Wychowawcy, 
pedagodzy specjalni 
Psycholog 
pedagog 

Wszyscy członkowie 
społeczności szkolnej 

• Praca nad modyfikacją zachowań niewłaściwych uczniów. 
• Nabywanie przez uczniów nowych umiejętności 

społecznych. 
• Wyposażenie uczniów, rodziców  

i nauczycieli w wiedzę z zakresu właściwego zarządzania 
stresem. 

- trening umiejętności, warsztaty zmiany 
zachowań, 
- badania ewaluacyjne, 
- współpraca z rodzicami/ opiekunami uczniów, 
- e-lekcja, 
- dramy. 
 

Wychowawcy, pedagodzy 
specjalni, 
Psycholog, 
pedagog 

Uczniowie przy 
wsparciu rodziców, 
opiekunów 

• Promowanie zachowań właściwym. Nauczanie nowych, 
przydatnych rozwojowo umiejętności. 

• Wzmacnianie uczniowskiej więzi ze szkołą. 

- godziny wychowawcze, 
- prace projektowe, 
- spotkania ze specjalistami, 

Wychowawcy, pedagodzy 
specjalni, psycholog, 
Pedagog 

Uczniowie  
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- filmy edukacyjne, 
- pogadanki, 
- studium przypadku, 
- zajęcia fizyczne, 
- spotkania ze specjalistami. 

Dyrektor 

• Analiza środowiska rodzinnego uczniów. 
• Analiza środowiska szkolnego. 
• Znajomość/ przypomnienie obowiązujących w szkole zasad 

bezpieczeństwa. 
• Zaznajomienie się z tematem depresji i wypalenia 

zawodowego. 

- szkolenia zewnętrzne, 
- spotkania ze specjalistami, 
- spotkania praktyczne prowadzone  
w aktywizujący sposób. 
 

 Nauczyciele 
i wychowawcy 



11 

 

Część IV: Wychowanie do wartości 
Cel: 

 Wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez wiele wcześniejszych pokoleń Polek i Polaków. 
Krzewienie wyznawanego w danym społeczeństwie systemu wartości jest fundamentem procesu wychowania. Rodzice, nauczyciele i 
wychowawcy stanowią dla nich wzór do naśladowania z tego powodu ich zadaniem jest ukazywanie tego co wartościowe, przybliżanie i 
tłumaczenie czym są i co znaczą poszczególne wartości. 

Wychowanie do wartości kształtuje orientację aksjologiczną młodych ludzi, czyli gotowość do świadomego i odpowiedzialnego wybierania 
wartości i odpowiadania za nie. 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących 

obecny system wyznawanych przez rodziców/opiekunów 
prawnych  wartości 

• Wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie działań 
koniecznych do prowadzenie efektywnego wychowania 
do wartości. 

- prowadzenie badań, ewaluacji. Zespół Wychowawczy Cała społeczność szkolna 

• Zwiększenie świadomości  
w temacie wychowania w wartości przez rodzinę. 
Uświadomienie ich kluczowego znaczenia w edukacji. 
 

- materiały informacyjne, 
- polecane pozycje książkowe. 
 

wychowawcy Rodzice/ opiekunowie uczniów 

• Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na temat wartości 
oraz określenie ich znaczenia w życiu codziennym. 
 

- warsztaty,  
- wyjścia do teatru/ filharmonii/ muzeum/ itp., 
- zajęcia z psychodramy, 
- zajęcia interaktywne, 
- e-lekcje, 
- godziny wychowawcze, 
- spotkania z psychologiem/ pedagogiem 
szkolnym, pracownikami PPP, doradcą 
zawodowym. 

wychowawcy Uczniowie 
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Część V: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu 
kontaktów rówieśniczych 
 

Cele: 

1. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły 
2. poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią, 
3. prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych, 
4. profilaktyka zachowań ryzykownych, 
5. intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych, 
6. kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych, 
7. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 
8. budowanie schematów reagowania w sytuacjach kryzysowych 
9. przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej 

obrębie i poza nią. 
• Badanie poczucia bezpieczeństwa w szkole. 

- badanie ewaluacyjne,  
interpretacja uzyskanych wyników oraz 
dobranie odpowiednich działań wychowawczo-
profilaktycznych,  
 

Dyrektor 
Wychowawcy, 
Zespół Wychowawczy 

Cała społeczność szkolna 

• Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 
środowiska. 

• Promowanie zdrowego  
i aktywnego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

• Zaznajomienie uczniów  
z praktyczną formą pierwszej pomocy. 

- uroczystości szkolne, apele 
- zajęcia fizyczne, 
- spotkania ze specjalistami, pracownikami 
służb medycznych i/lub paramedycznych, 
- warsztaty, lekcje wychowawcze, 
- e-lekcje. 

Koordynator Promocji 
Zdrowia, 
Nauczyciele W-F, 
wychowawcy 

Uczniowie 
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• Zapobieganie problemom  
i zachowaniom problemowym  
u dzieci. 

• Profilaktyka zachowań agresywnych, przemocowych oraz 
cyberprzemocy. 

• Przeciwdziałanie zażywaniu substancji psychoaktywnych 
przez dzieci i młodzież. 

• Profilaktyka uzależnienia od gier komputerowych, 
Internetu, hazardu. 

- spotkania ze specjalistami  
np. funkcjonariusze Policji, Straży Miejskiej 
- e-lekcje. 
-godziny wychowawcze 
- opracowanie procedury CYBERPRZEMOCY 
 

Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 
ZW 

Uczniowie  

• Usprawnienie oraz zwiększenie skuteczności oddziaływań 
szkoły  
w sytuacjach zagrożenia.  

• Wypracowanie jednolitych metod współpracy między 
rodzicami  
a szkołą. 

• Promowanie zachowań i postaw godnych naśladowania. 
• Rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych dzieci  

i młodzieży m.in. Związanych  
z eurosieroctwem, rodzinami niepełnymi, rodzinami 
wielodzietnymi, przemocą  
w rodzinie, nałogami w rodzinie, itp. 

- udział w szkoleniach wewnętrznych  
i zewnętrznych, 
- spotkania z rodzicami grupowo  
i indywidualnie, 
- spotkania informacyjne ze specjalistami, 
- materiały informacyjne, broszury. 
 

Dyrektor 
Wychowawcy/pedagodzy 
specjalni 
Pedagog 
psycholog 

Nauczyciele  
i wychowawcy 

• Pedagogizacja opiekunów uczniów oraz sposobów 
prowadzenia działań profilaktycznych. 

• Zachęcanie rodziców / opiekunów do częstszego 
uczestnictwa w życiu szkoły. Nawiązanie stałej współpracy 
z rodzicami. 

- materiały szkoleniowe, spis publikacji 
naukowych, 
- spotkania z psychologiem / pedagogiem 
szkolnym, 
- spotkania z wychowawcą. 
 

Wychowawcy, pedagodzy 
specjalni 
Pedagog 
psycholog 

Rodzice/ opiekunowie 
uczniów 

• Poprawa poziomu bezpieczeństwa na terenie szkoły. 
 

- prowadzenie prac remontowych, 
- instalowanie niezbędnych sprzętów  
i montowanie usprawnień, 
- dbanie o bezpieczeństwo fizyczne, 

Dyrektor 
Kierownik gospodarczy 
Wychowawcy, pedagodzy 
specjalni 

Dyrekcja szkoły, pracownicy 
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emocjonalne i intelektualne uczniów. 

Część VI Prawidłowe relacje rówieśnicze – trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 
 

Cele:  

1. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, 
2. Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji z rówieśnikami, 
3. Przygotowanie dzieci do rozsądnego i samodzielnego życia w społeczeństwie, 
4. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli i opiekunów uczniów, 
5. Poszerzanie wiedzy nauczycieli i opiekunów na temat prawidłowego rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi oraz istotności 

nawiązywania  
i utrzymywania poprawnych relacji międzyrówieśniczych, 

6. Prowadzenie działań profilaktycznych utrzymujący satysfakcjonujący poziom zdolności opisany w punktach wcześniejszych. 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Propagowanie aktywności  

i twórczego myślenia uczniów. 
• Wychowywanie samodzielnych, samodzielnie radzących 

sobie w życiu młodych ludzi. 

- pogadanki, 
- praca indywidualna, 
- e-lekcje, 
- burze mózgów, dramy 
- referaty, samodzielne wystąpienia, 

Nauczyciele, 
Prowadzący koła zainteresowań 

Uczniowie  

• Kształtowanie właściwych relacji między uczniami. 
• Ukazanie poprawnych i społecznie akceptowanych form 

relacji w grupie rówieśniczej. 
• Popularyzowanie dobrego zachowania. 
• Promowanie postaw tolerancyjnych. 

- godziny wychowawcze, 
- zajęcia aktywizujące, 
- e-lekcje, 
- dramy. 
 

Wychowawcy/ pedagodzy 
specjalni 
Nauczyciele 
Pedagog 
psycholog 

Uczniowie  
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• Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli  
i opiekunów uczniów. 

- prelekcje, 
- broszury, materiały informacyjne, 
- dramy sytuacyjne. 

Wychowawcy Nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice/ 
opiekunowie uczniów 

• Pedagogizacja rodziców/ opiekunów dzieci. - materiały informacyjne, 
- pogadanki, 
- spotkania ze specjalistami, 
 
 

Wychowawcy/pedagodzy 
specjalni 
Nauczyciele 
Pedagog 
psycholog 

Rodzice i opiekunowie  

• Utrzymywanie ciągłych i poprawnych relacji pomiędzy 
nauczycielami, a rodzicami/ opiekunami uczniów. 

 

- badanie ewaluacyjne, 
- spotkania ze specjalistami, 
 
 

Dyrektor 
Wychowawcy 
Pedagog 
psycholog 

Nauczyciele, 
wychowawcy, rodzice i 
opiekunowie  
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Część VII:  Cyberprzemoc 
 
Cel: 
 Ograniczenie lub całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych  i przemocowych, realizowanych przy użyciu nowej technologii 
komunikacyjnej na terenie szkoły bądź poza nią. 
Prowadzone działania mają za zadanie uświadomić młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom  czym jest przemoc elektroniczna, jak 
należy się przed nią chronić, jakie prawa przysługują osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia oraz z jakimi 
konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej. 
 
 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących 

występowanie zjawiska cyberprzemocy wśród 
społeczności szkolnej. 

• Sporządzenie pogłębionej analizy sytuacji problemowej. 
• Wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie działań 

koniecznych do prowadzenie efektywnego Programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

- przeprowadzenie badań, ewaluacji. Zespół Wychowawczy Cała społeczność szkolna 

• Współpraca z rodzicami / opiekunami prawnymi uczniów  
w celu wyeliminowania zachowań przemocowych. 

• Opracowanie i upowszechnianie materiałów o zjawisku 
cyberprzemocy, jego formach, prawnych konsekwencjach 
popełnienia czynu oraz sposobów reagowania w 
przypadku znalezienia się w takiej sytuacji. 
 

- materiały edukacyjno-informacyjne, 
- e-lekcja, 
- spotkania z wychowawcami, nauczycielami, 
władzami szkoły, przedstawicielami policji, 
Poradni Leczenia Uzależnień, psychologiem/ 
pedagogiem szkolnym. 
 

Wychowawcy/pedagodzy 
specjalni 
Zespół Wychowawczy 
Pedagog  
psycholog 

Rodzice / opiekunowie 
uczniów 
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• Podnoszenie kompetencji oraz stałe doszkalanie w temacie 
przemocy elektronicznej. 

• Nawiązanie stałej współpracy  
z Policją, lokalnym ośrodkiem uzależnień i ich wspieranie  
w przypadku pojawienia się cyberprzemocy na terenie 
szkoły. 

- szkolenia,  
- przygotowanie materiałów informacyjno-
edukacyjnym, 
- spotkania z przedstawicielami Policji, 
psychologami, instytucjami/ organizacjami 
oferującymi wsparcie w przypadku wystąpienia 
cyberprzemocy. 

Nauczyciel informatyki 
Pedagog 
Zespół Wychowawczy 

Nauczyciele  
i wychowawcy 

• Zaangażowanie rodziców / opiekunów do współpracy przy 
organizacji uroczystości szkolnych  
i klasowych oraz konkursów tematycznych. 

• Promowanie bezpiecznego korzystania z Internetu. 

- nawiązanie współpracy rodziców ze szkołą i 
współorganizowanie wydarzeń, 
- spotkania z wychowawcami, psychologiem, 
pedagogiem szkolnym, przedstawicielem 
Policji, 

Wychowawcy/  
pedagodzy specjalni 

Rodzice / opiekunowie 
uczniów 

• Edukacja medialna mające na celu kształtowanie 
wysokiego poziomu rozwoju intelektualnego i wiedzy. 

• Uświadomienie uczniom znaczenia nowych mediów oraz 
zagrożeń, jakie są z nim związane. 

- udział w uroczystościach, 
- godzina wychowawcza, wykłady, 
- godziny wychowawcze, 
- analiza reklam zamieszczanych  
w Internecie, TV, gazetach. 

Wychowawcy 
Nauczyciel informatyki 

Uczniowie 

• Zwiększanie wiedzy uczniów na temat cyberprzemocy, 
prewencji oraz reagowaniu w przypadku pojawienia się 
zagrożenia. 

• Zapoznanie uczniów  
i wychowanków z występującymi formami cyberprzemocy 
oraz skutecznym sposobom przeciwdziałania zjawisku. 

- godziny wychowawcze 
- spotkanie z specjalistą ds. uzależnień, 
przedstawicielem Policji. 
 

Wychowawcy 
Nauczyciel informatyki 
pedagog 

Uczniowie 

• Propagowanie zasad dobrego zachowania w Internecie. 
• Rozwijanie świadomości bezpiecznego korzystania z 

nowych mediów przez uczniów. 
• Promowanie wśród uczniów zasad poprawnego 

zachowania się  
w świecie wirtualnym. 

• Zaangażowanie uczniów w projekty o tematyce 
przeciwdziałaniu cyberprzemocy oraz uzależnieniu od 

- spotkania z psychologiem/ pedagogiem 
szkolnym, policją, 
- udział w uroczystościach, 
- burza mózgów, 
- e-lekcja, 
- praca indywidualna i w grupach, 
- godziny wychowawcze. 
- projekcje filmów podczas godziny 

Wychowawcy 
Nauczyciel informatyki 
Pedagog 
Zespół Wychowawczy 

Uczniowie 
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korzystania z nowych mediów. wychowawczej. 

• Zaangażowanie uczniów do aktywnego działania w 
sytuacji pojawienia się zjawiska cyberprzemocy. 

• Udział w kampaniach, wydarzeniach oraz projektach 
społecznych uświadamiającego powagę zjawiska. 

- kampanie społeczne, 
- skrzynka zaufania. 

Wychowawcy 
Koordynator Wolontariatu 

Uczniowie 
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Część VIII: Środki psychoaktywne 
 

Cel:  

Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychoaktywnych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów naszej szkoły, w szczególności charakteryzujących się nieprzestrzeganiem przyjętych dla danego wieku 
zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego oraz jego otoczenia społecznego. 

Działalność wychowawcza 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca 
• Przeprowadzenie badań ewaluacyjnych diagnozujących 

występowanie problemu zażywania substancji 
psychoaktywnych przez dzieci  
i młodzież szkolną. 

• Sporządzenie pogłębionej analizy sytuacji problemowej. 
• Wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie działań 

koniecznych do prowadzenie efektywnego Programu 
wychowawczo-profilaktycznego. 

- prowadzenie badań, ewaluacji. Zespół Wychowawczy Cała społeczność szkolna 

• Poszerzenie wiedzy rodziców / opiekunów prawnych, 
nauczycieli i wychowawców na temat prawidłowości 
rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i 
młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów 
używania środków i substancji. 

• Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, 
wychowawcom i rodzicom / opiekunom prawnym na 
temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 
wychowawczych i profilaktycznych związanych  
z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji, o 
których mowa we wstępie do niniejszego dokumentu. 

• Opracowanie i upowszechnianie materiałów z zakresu 
edukacji zdrowotnej, ze szczególnych uwzględnieniem 

- godziny wychowawcze 
spotkanie z psychologiem, pedagogiem 
szkolnym, policją. 
- e-szkolenie, 
- nawiązanie współpracy z policją, poradnią ds. 
przeciwdziałania narkomanii. 
 

Koordynator Promocji Zdrowia 
Nauczyciele wychowania 
fizycznego 
Psycholog 
Pedagog 
 

Rodzice / opiekunowie 
uczniów, nauczyciele  
i wychowawcy 
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zdrowego żywienia i aktywności fizycznej, skierowanych 
do nauczycieli i rodziców. 

• Poradnictwo psychoedukacyjne dla rodziców / 
opiekunów uczniów prowadzone przez szkolnych 
specjalistów 

• Pedagogizacja rodziców / opiekunów prawnych na 
zebraniach w zakresie m.in. przeciwdziałania 
ryzykownym zachowaniom związanym z używaniem 
substancji psychoaktywnych. 

- spotkania z wychowawcami, 
- spotkania ze specjalistami, 
- materiały szkoleniowe 

Koordynator Promocji Zdrowia Rodzice / opiekunowie 
uczniów 
 

• Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich 
rodziców / opiekunów prawnych o obowiązujących 
procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców 
oraz  
o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w 
sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

- spotkanie z rodzicami/ opiekunami uczniów, 
- zapoznanie zebranych  
z regulaminem oraz Programem Profilaktyki 
szkolnej. 
- godzina wychowawcza, 
- prelekcje. 
 

wychowawcy Rodzice / opiekunowie 
uczniów, uczniowie 
 

• Udostępnienie informacji o ofercie pomocy 
specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców / opiekunów 
uczniów w przypadku używania środków i substancji 
opisanych we wstępie do niniejszego dokumentu. 

• Uświadamianie rodziców / opiekunów uczniów oraz 
samych zainteresowanych miejscach, w których mogą 
szukać pomocy w razie wystąpienia problemu.  

- materiały informacyjne  
i edukacyjne. 
 

Pedagog, wychowawcy 
Koordynator Promocji Zdrowia 

Rodzice / opiekunowie 
uczniów, uczniowie 
 

• Spotkania z pracownikami Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej, stowarzyszenia MONAR, Policji.  

• Informowanie uczniów na temat konsekwencji prawnych 
związanych z posiadaniem i używaniem nielegalnych 
środków. 

- pogadanki, 
- prelekcje, 
- spotkania ze specjalistami. 
 

Koordynator Promocji Zdrowia 
pedagog 

Uczniowie 

• Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych  
i społecznych uczniów i wychowanków. 

• Kształtowanie wśród uczniów postaw zapobiegających 
podatności na ryzyko kontaktu ze środkami 
psychoaktywnymi. 

- lekcje wychowawcze, 
- e-lekcje. 

Psycholog 
Wychowawcy 
Zespół Wychowawczy 

Uczniowie  
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• Kształtowanie w uczniach chęci dbania o swoje 
bezpieczeństwo. 

• Zróżnicowanie form pracy z uczniami mające na celu 
zwiększenie ich zaangażowania w proces nauczania. 

- aktywizujące formy pracy  
z uczniem, 
- pogadanki, 
- wolontariat. 

nauczyciele Uczniowie 

• Kształtowanie u uczniów i wychowanków umiejętności 
życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia sobie 
ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

• Rozwijanie umiejętności życiowych u uczniów przez 
ćwiczenie odpowiednich postaw. 

- aktywność fizyczna, 
- e-lekcje, 
- pogadanki. 
 

Psycholog 
wychowawcy 

Uczniowie 

• Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie 
uczniów i wychowanków w konstruktywnym 
podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, 
zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 
życiu. 

• Rozwijanie w uczniach umiejętności podejmowania 
autonomicznych decyzji. 

• Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia i 
patrzenia na problem z wielu możliwych perspektyw. 

- godziny wychowawcze, pogadanki, 
- dramy, dyskusje, „burze mózgów”, konkursy. 
 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

Uczniowie 

• Kształtowanie asertywnych postaw wobec 
niepożądanych zjawisk. 

- e-lekcja, 
- godziny wychowawcze; 

Wychowawcy 
psycholog 

Uczniowie 

• Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym 
zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości  
w życiu. 

 

- promowanie wśród uczniów zasad zdrowego 
żywienia oraz informowanie o korzyściach, 
które z niego płyną. 
-zaangażowanie uczniów w projekty  
o tematyce zdrowotnej. 
 - uświadamianie uczniom problemu 
związanego z chorobami cywilizacyjnymi. 
 

Koordynator Promocji Zdrowia Uczniowie 
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Działalność profilaktyczna 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Odbiorca Typ profilaktyki 
1. Realizowanie wśród uczniów 

i wychowanków oraz ich rodziców / opiekunów 
prawnych programów profilaktycznych i 
promocji zdrowia psychicznego dostosowanych 
do potrzeb indywidualnych i grupowych oraz 
realizowanych celów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu 
rekomendacji o którym mowa w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii 
określonym w przepisach wydanych na 
podstawie art. 7 ust. 5 ustawy o 
przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

- wspieranie uczniów ze środowisk 
zmarginalizowanych, zagrożonych 
demoralizacją  
i wykluczeniem społecznym. 
 

Wychowawcy 
Psycholog 
oedagog 

Rodzice / opiekunowie prawni, 
uczniowie 

selektywna 

- pomoc uczniom  
z rozpoznanymi wczesnymi 
objawami używania środków 
psychoaktywnych. 
 

Wychowawcy 
pedagog 

Rodzice / opiekunowie uczniów, 
uczniowie 

wskazująca 

- wspieranie miejsc  
o zwiększonym narażeniu na 
kontakt z niebezpiecznymi 
środkami, w szczególności miejsc 
gdzie organizowane są spotkania 
młodzieży szkolnej. 

 Uczniowie selektywna 

 - zapewnienie wsparcia rodzinom 
uczniów, którzy mają problem z 
używaniem substancji 
psychoaktywnych. 

Wychowawcy 
Pedagog 
psycholog 

Rodzice / opiekunowie uczniów, 
uczniowie 

wskazująca 

 - zapewnienie dostępności pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
uczniom szkoły. 

dyrektor Uczniowie uniwersalna 

• Przygotowanie oferty zajęć rozwijających 
zainteresowania i uzdolnienia, jako 
alternatywnej pozytywnej formy 
działalności zaspokajającej ważne 
potrzeby, w szczególności potrzebę 
podniesienia samooceny, sukcesu, 
przynależności i satysfakcji życiowej. 

 

- rozszerzenie oferty 
pozalekcyjnych zajęć sportowych i 
kół zainteresowań 
 

Dyrektor 
Nauczyciele w-f 
Opiekunowie kół 
zainteresowań 

Uczniowie uniwersalna 

- poszerzanie horyzontów uczniów 
przez prezentację osiągnięć i 
sukcesów  
 

wychowawcy Uczniowie uniwersalna 
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- zapewnienie wsparcia uczniom, 
którzy nie mogą brać udziału w 
bardziej atrakcyjnych zajęciach 
pozalekcyjnych ze względu na stan 
finansowy rodziny. 
 

wychowawcy Uczniowie wskazująca 

• Kształtowanie i wzmacnianie norm 
przeciwnych używaniu środków i substancji 
przez uczniów i wychowanków, a także 
norm przeciwnych podejmowaniu innych 
zachowań ryzykownych.  

 

- informowanie uczniów  
o ryzyku związanym  
z zażywaniem środków 
psychoaktywnych. 
 

wychowawcy Uczniowie uniwersalna 

- kształtowanie postaw  
i metod sprzeciwiania się 
sytuacjom stwarzającym 
zagrożenie. 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
Pedagog 
psycholog 

Uczniowie uniwersalna 

- określenie jasno sprecyzowanych 
zasad obowiązujących w szkole, 
zapoznanie z nimi uczniów. 

wychowawcy Uczniowie uniwersalna 

 - zapoznanie uczniów  
z obowiązującym prawem 
dotyczącym przeciwdziałania 
narkomanii. 

wychowawcy Uczniowie uniwersalna 

- umacnianie w uczniach 
przekonania o wartości zdrowia. 

Koordynator 
Promocji Zdrowia 

Uczniowie uniwersalna 

• Doskonalenie zawodowe nauczycieli  
i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej  
w przypadku podejmowania przez uczniów i 
wychowanków zachowań ryzykownych.  

- wdrożenie i opanowanie 
programów i procedur przez Radę 
Pedagogiczną.  

 

Dyrektor  Nauczyciele i wychowawcy uniwersalna 

• Włączanie, w razie potrzeby,  
w indywidualny program edukacyjno-
terapeutyczny, o którym mowa w art. 71b 

- wprowadzenie do indywidualnego 
programu edukacyjno-
terapeutycznego elementów 
terapii wychodzenia z uzależnień. 

Wychowawcy 
pedagog 

Uczniowie wskazująca 
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ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z 
zakresu przeciwdziałania używaniu środków i 
substancji o których mowa we wstępie do 
dokumentu. 

 

- angażowanie uczniów  
w zajęcia pozalekcyjne – zarówno 
sportowe jak i koła zainteresowań 

nauczyciele Uczniowie wskazująca 

- angażowanie rodziców / 
opiekunów prawnych uczniów w 
profilaktykę antynarkotykową.  
 

Wychowawcy 
Pedagog 
Koordynator 
Promocji Zdrowia 

Rodzice / opiekunowie uczniów 
 

wskazująca 
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ELEMENTARNE ZASADY ZACHOWANIA UCZNIA W SZKOLE: 
 
 

1. Na lekcje przychodzę punktualnie 
2. Wchodzę do klasy w określony przez nauczyciela sposób 
3. Po wejściu do klasy witam się z nauczycielem 
4. Należycie przygotowuję się do rozpoczęcia zajęć 
5. Sygnalizuję chęć odpowiedzi przez podniesienie ręki i odpowiadam za zgodą nauczyciela 
6. Uważnie słucham wypowiedzi innych i  im nie przerywam 
7. Szanuję pracę swoją i innych 
8. Po zakończonych zajęciach porządkuję miejsce pracy i żegnam się z nauczycielem 
9. Przerwę śniadaniową spędzam w klasie i spożywam posiłek w klasie 
10. Używam grzecznościowych zwrotów 
11. Bezpiecznie spędzam przerwy 
12. Dbam o estetykę i porządek w szkole 



26 

 

  
PODSTAWY PRAWNE 

1. Ustawa z dnia 14. 12. 2016 r.  - Prawo oświatowe,  
2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. 2017r. poz. 1189) 
3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2017r. poz. 1611) 
4. Rozporządzenie MENiS z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, 
kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. 2017 poz. 356) 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 sierpnia 2015 r. z zakresu i form prowadzenie w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 
wychowawczej,  edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249), 

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r.   poz. 882), 
7. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( Dz.U. z 2013 r. poz. 1563), 
8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii ( Dz.U. z 2017 r. poz. 783, 1458), 
9. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957.), 
10. Statut Szkoły Podstawowej nr 12 im. Marii Skłodowskiej - Curie 

 

 

 

 


