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Program wychowawczo-profilaktyczny uchwaliła Rada Rodziców Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących Nr 3 (uchwałą z dnia 18 września 2018 r.) w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną ZSO Nr 3. 

 

Program został zatwierdzony uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu 8 października 2018 r. 

Program wchodzi w życie od dnia 9 października 2018 r. 

 

  

 

W dokumencie przyjęto następującą konstrukcję układu materiału: 

 

1.Założenia wstępne wraz z podstawą prawną 

2.Misja i wizja szkoły 

3.Model absolwenta 

4.Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów szkoły oraz występujących zagrożeń 

5. Ogólne i szczegółowe cele wychowawczo-profilaktyczne 

6.Zadania uczestników programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły  

7.Strategie wychowawczo-profilaktyczne  

8.Rodzaje profilaktyki ze względu na grupę oddziaływania 

9.Strategia ewaluacji programu  

10.Zadania i formy działań wychowawczo - profilaktycznych. 

 

 

ZAŁOŻENIA WSTĘPNE 
1.Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art. 1 pkt 3 

Ustawy Prawo oświatowe). 

2.Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez pomoc 

i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia oraz 

w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. Jej celem jest ochrona 

wychowanka przed zakłóceniami w rozwoju, czyli przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych. 

3.Cele i zadania wynikające z powyższych definicji szkoła realizuje na podstawie 

opracowanego we współpracy z rodzicami programu wychowawczo-profilaktycznego, 

obejmującego: 

a)treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów, działania o charakterze wsparcia 

skierowane do rodziców oraz do nauczycieli; 

b)treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów wychowawczych 

występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

4.Ujęte w programie działania wychowawcze oraz profilaktyczne mają za zadanie zarówno 

wspierać młodzież w prawidłowym rozwoju, jak i zapobiegać zachowaniom 

problemowym. 
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5.W proces wychowania zaangażowana jest cała społeczność szkolna, którą stanowią 

uczniowie, ich rodzice oraz wszyscy pracownicy szkoły, wychowujący swoją 

osobowością i  zachowaniem, współpracujący w klimacie wzajemnego zrozumienia 

i szacunku. 

6.Program Wychowawczo-Profilaktyczny podlega monitorowaniu i ewaluacji, jest otwarty, 

może być modyfikowany w trakcie realizacji.  

7.Działania wychowawczo-profilaktyczne podejmują nauczyciele i wychowawcy w każdym 

roku w ramach zajęć dydaktycznych, zajęć pozalekcyjnych, w bieżącej pracy opiekuńczo-

wychowawczej, w ramach innych działań statutowych.  

8.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów uwzględniają działania wychowawczo-

profilaktyczne w swoich planach dydaktycznych. 

9.Wychowawcy na podstawie szkolnego programu tworzą 3-letnie plany wychowawczo-

profilaktyczne dla swoich oddziałów, uwzględniając specyfikę klasy, potrzeby uczniów, 

etapy rozwojowe.  

10.Rada Pedagogiczna ustala PLAN DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH 

I WYCHOWAWCZYCH na dany rok szkolny. 

 

PODSTAWA PRAWNA: 

1.Ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 11 stycznia 2017 r., poz. 59) 

2.Ustawa  z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572, ze zm.) 

3.Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 20 

listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 526 z późn. 

zm.) 

4.Ustawa z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późn. zm.) 

5.Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. Nr 111, poz. 535 z 

późn. zm.) 

6.Ustawa z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. Nr 10,poz.55 ze zm.) 

7.Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 75, poz. 468 z późn. 

zm.) 

8.Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2005 nr 180 poz. 

1493) 

9.Rozporządzenie MENiS z dn. 31.01.2003 r. w sprawie szczegółowych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. z 2003 

Nr 24 poz. 198) 

10.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół 

(Dz. U. 2012, poz. 977, ze zm.) 

11.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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. 2015. poz. 1249) 

12.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1591) 

13.Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3 im. Stanisława Wyspiańskiego w Rzeszowie 
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MISJA SZKOŁY 

„Idziesz przez świat i światu dajesz kształt przez twoje czyny” 

Stanisław Wyspiański 

 

W atmosferze przyjaźni i życzliwości towarzyszymy uczniom na drodze ich rozwoju do 

pełnej dojrzałości. Wprowadzamy uczniów w świat wiedzy i wartości, kształtujemy 

wrażliwość na dobro, prawdę i piękno, wychowujemy w duchu patriotyzmu, uczymy 

szacunku dla dziedzictwa kulturowego i historycznego, a także odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. Przygotowujemy uczniów do życia w społeczeństwie poprzez 

kształtowanie postaw prospołecznych i respektowanie potrzeb innych ludzi. Pomagamy 

uczniom rozpoznawać i rozwijać indywidualne uzdolnienia, cenić wartość nauki tak, aby 

mogli sprostać wyzwaniom współczesnego świata, odnieść sukcesy osobiste i zawodowe, 

każdy na swoją miarę. 
 

 

WIZJA SZKOŁY 

1.Uczeń posiada wszechstronną i rzetelną wiedzę, jest mądrym i dobrym człowiekiem, 

szanuje tradycje rodzinne i lokalne, szanuje dziedzictwo narodowe, a jednocześnie jest 

otwarty na inne kultury, pomocny i aktywny społecznie. 

 

2.Proces dydaktyczno – wychowawczy prowadzą nauczyciele, kierujący się dobrem uczniów, 

troską o ich bezpieczeństwo, dostrzegający ich potrzeby i wspierający ich rozwój, 

posiadający szeroką wiedzę merytoryczną i wysokie kompetencje moralne, aktywnie 

i twórczo realizujący swoje zadania. 

 

3.W planowanie i realizowanie działań szkoły aktywnie włączają się rodzice uczniów, 

systematycznie kontaktują się w sprawach swojego dziecka oraz innych z wychowawcą, 

pedagogiem i dyrekcją szkoły, wspierają nauczycieli i wychowawców w procesie 

wychowania i edukacji. 

 

4.Szkoła zapewnia uczniom przyjazną i bezpieczną atmosferę pracy oraz oferuje nowoczesną 

bazę dydaktyczną, umożliwia zdobywanie wysokich wyników w nauce, efektywnie 

współpracuje z rodzicami. 

 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent VIII Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie charakteryzuje się dojrzałą 

osobowością i pełną harmonią wewnętrzną w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej.  

Absolwent Gimnazjum Nr 3 w Rzeszowie prezentuje poniższe cechy i postawy adekwatnie do 

swoich możliwości, przy uwzględnieniu właściwego dla wieku etapu rozwoju psychicznego, 
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emocjonalnego, intelektualnego i społecznego. 

 

W szczególności: 

a)dba o zdrowie, higienę, estetykę własną i otoczenia, prowadzi zdrowy styl życia 

b)dba o bezpieczeństwo własne i innych ludzi 

c)ma poczucie własnej wartości 

d)jest otwarty i pozytywnie nastawiony wobec innych 

e)jest odpowiedzialny za siebie i drugiego człowieka 

f)posiada wiedzę na temat swoich zainteresowań oraz świadomość konieczności dalszej 

edukacji 

g)przejawia szacunek dla pozytywnych, trwałych wartości ogólnoludzkich (w tym takich jak: 

prawda, dobro, piękno, uczciwość, odpowiedzialność, ofiarność) 

h)jest patriotą - troszczy się dziedzictwo narodowe (historię Polski, kulturę i tradycję 

narodową z jej regionalnym bogactwem) 

i)ma świadomość konieczności współpracy oraz integrowania się z innymi narodami 

w zjednoczonej Europie, przy zachowaniu poczucia własnej tożsamości i odrębności 

narodowej 

j)szanuje przyrodę, jest odpowiedzialny za środowisko naturalne 

k)pozostaje wrażliwy na innych ludzi, w szczególności niepełnosprawnych, samotnych, 

cierpiących z różnych powodów 

l)jest tolerancyjny i szanuje innych ludzi, niezależnie od ich poglądów, narodowości, religii  

m)wyróżnia się kulturą osobistą 

n)ma szacunek dla rodziny i jest przygotowany do pełnienia w niej określonych ról 

o)jest kreatywny, przedsiębiorczy, samodzielny, gotowy do podejmowania inicjatyw, pracy 

w zespole, pełnienia różnych ról społecznych i zawodowych 

p)umie radzić sobie z problemami i konstruktywnie rozwiązywać konflikty. 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB, W TYM ANALIZA ZASOBÓW SZKOŁY ORAZ 

WYSTĘPUJĄCYCH ZAGROŻEŃ 

Diagnozę przeprowadzono, opierając się na informacjach zebranych z: 

a)przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli ankiet ewaluacyjnych 

dotychczasowych szkolnych programów: profilaktyki i wychowawczego, 

b)ankiet Informacje o klasie, 

c)rozmów i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami,  

d)obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć pozalekcyjnych, a także 

na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych,  

e)systematycznie dokonywanej analizy sytuacji wychowawczej, 

f)dokumentacji szkolnej, w tym dokumentacji pedagoga szkolnego. 

 

Analiza posiadanych informacji pozwoliła ustalić potrzeby, zasoby szkoły oraz 

zidentyfikować podstawowe problemy (zagrożenia). 
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1.Potrzeby uczniów: bezpieczeństwa, kontaktów społecznych, przynależności, 

samodzielności, uznania społecznego, akceptacji i aprobaty, potrzeba poznawcza, 

estetyczna, potrzeby materialne. 
 

2.Zasoby szkoły: 

a)wykwalifikowana kadra pedagogiczna, systematycznie podnosząca kompetencje w sferze 

wychowawczo – profilaktycznej, tworząca dobrze współpracujący zespół; 

b)niezbyt duża liczba uczniów – większa łatwość diagnozowania problemów oraz możliwość 

indywidualnego podejścia i pomocy uczniom; 

c)bezpieczna, dobrze wyposażona baza szkoły; 

d)położenie szkoły w bezpiecznej okolicy; 

e)środki finansowe na wzbogacanie oferty, w tym realizację zadań wychowawczo–

profilaktycznych; 

f)współpraca z wyższymi uczelniami, CLU, Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną, 

MOPS, Caritas, instytucjami kulturalnymi; 

g)wysoka ocena działań szkoły podczas ewaluacji zewnętrznej (w zakresie wymagań: 5. 

Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne oraz 6. Szkoła lub placówka 

wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji). 
 

3. Problemy występujące w szkole: 

a)brak motywacji do nauki, niskie potrzeby edukacyjne; 

b)małe zaangażowanie uczniów, brak inicjatyw, niska samoocena; 

c)spóźnianie się na lekcje i wagary; 

d)nadmierne korzystanie z telefonów komórkowych, Internetu, portali społecznościowych; 

e)wczesne „usamodzielnianie” uczniów, podejmowanie pracy; 

f)palenie papierosów przez część uczniów; 

g)duża liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie 

korzystający z nauczania indywidualnego. 
 

4.Problemy istniejące w środowisku lokalnym:  

a)zbyt mała kontrola ze strony rodziców; 

b)słabe zaangażowanie rodziców w sprawy szkolne; 

c)trudna sytuacja rodzinna (problemy finansowe, rodziny niepełne, ”patchworkowe”). 

 

CELE I ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE  

 

Cel główny: 

Osiągnięcie dojrzałości uczniów w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej oraz zdobycie wiedzy o zagrożeniach dla zdrowia i wykształcenie umiejętności 

przeciwdziałania zagrożeniom, ochrony przed podejmowaniem zachowań ryzykownych.  

 

Cele szczegółowe:  

1.Wypromowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia poprzez:  

a)wdrożenie do higieny zdrowia fizycznego i psychicznego,  
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b)uświadomienie szkodliwości nikotyny, alkoholu, środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych a także 

suplementów diet i leków używanych w celach innych niż medyczne; 

c) wykształcenie umiejętności przeciwdziałania ww. zagrożeniom w celu ograniczenia 

zachowań ryzykownych; 

d)wzmocnienie bezpieczeństwa uczniów, upowszechnienie wiedzy o bezpieczeństwie 

oraz ukształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń i sytuacji nadzwyczajnych; 

e)wykształcenie nawyków bezpiecznego zachowania w cyberprzestrzeni oraz 

uświadomienie zagrożeń związanych z uzależnieniem od telefonów komórkowych, 

komputera, Internetu. 

2.Ukształtowanie dojrzałej i aktywnej postawy życiowej oraz umiejętności planowania 

własnego rozwoju poprzez:  

a)wzmocnienie poczucia własnej wartości, wiary w siebie i swoje możliwości;  

b)rozbudzenie zainteresowania nauką szkolną, ograniczenie zjawiska wagarów poprzez 

eliminowanie ich przyczyn, 

c)rozpoznanie i rozwój zainteresowań oraz zdolności,  

d)zmotywowanie do samokształcenia, uświadomienie potrzeby własnego rozwoju, 

e)zmotywowanie do kreatywności i aktywności, 

f)dbałość o wysoką kulturę osobistą,  

g)wzmocnienie postawy odpowiedzialności za własne decyzje i czyny,  

h)naukę przedsiębiorczości i wytrwałości w dążeniu do celów,  

i)preorientację zawodową i nabycie umiejętności radzenia sobie na współczesnym rynku 

pracy. 

3.Wpojenie modelu wartości opartego na uniwersalnych zasadach poprzez:  

a)rozbudzenie szacunku dla życia ludzkiego jako najwyższej wartości, 

b)rozbudzenie szacunku dla godności człowieka i jego praw, 

c)uwrażliwienie na wartości, w szczególności takie jak: prawda, dobro, piękno uczciwość, 

odpowiedzialność, ofiarność i inne, 

d)ukształtowanie postawy patriotycznej, poszanowania kultury, tradycji, symboli 

szkolnych, lokalnych i narodowych,  

e)ukształtowanie postawy otwartości i tolerancji wobec odmiennych poglądów,  

f)rozwijanie tożsamości europejskiej, 

g)rozbudzenie szacunku wobec przyrody i odpowiedzialności za środowisko naturalne 

4.Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez:  

a)ukształtowanie pozytywnych relacji z rodziną,  

b)wykształcenie umiejętności komunikacji, współpracy, współdziałania w grupie, 

c)pogłębienie wrażliwości moralnej, właściwych postaw wobec niepełnosprawnych, 

chorych, starych; zaangażowanie w wolontariat, 

d)wypracowanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów,  

e)rozwój samorządności uczniowskiej, współpracę z organizacjami i instytucjami 

w środowisku lokalnym  

5.Wsparcie uczniów w sytuacjach trudnych oraz uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i młodzieży uzdolnionej. 
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6.Współpraca z rodzicami - wsparcie kierowane do rodziców, wspólne rozwiązywanie 

pojawiających się problemów. 

7.Współpraca nauczycieli - wsparcie kierowane do nauczycieli, wspólne rozwiązywanie 

problemów. 

 

ZADANIA UCZESTNIKÓW PROGRAMU WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY  

 

Dyrektor: 

a) tworzy warunki do prawidłowej realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych oraz 

sprawuje nadzór pedagogiczny w tym zakresie; 

b) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychologicznego; 

c) egzekwuje przestrzeganie praw uczniów; 

d) organizuje zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej i sprawuje nadzór 

nad ich realizacją; 

e) organizuje doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej, pedagogizację rodziców 

uwzględniające zagadnienia wychowawcze i profilaktyczne, w tym: 

- w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji, 

psychoaktywnych oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej;  

- w zakresie profilaktyki używania środków i substancji psychoaktywnych; 

- norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego; 
 

Pedagog: 

a)diagnozuje indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz 

wspierania mocnych stron uczniów;  

b)diagnozuje sytuację wychowawczą w szkole;  

c)organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną;  

d)podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień;  

e)współorganizuje akcje profilaktyczne, wspólnie z wyznaczonymi klasami; 

f)inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

g)koordynuje organizację i realizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

h)wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej; 

i)koordynuje zadania szkoły w zakresie preorientacji zawodowej (gromadzi informatory, 

materiały reklamowe, organizuje wyjścia na Targi Edukacyjne i zajęcia z preorientacji 

w PPP oraz WUP) 

j)współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz dzieci. 
 

Wychowawcy klas:  

a)opracowują i realizują programy wychowawczo-profilaktyczne dla swoich klas na cykl 

kształcenia;  
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b)przeprowadzają pogłębioną diagnozę, uwzględniając style uczenia się, rodzaj inteligencji, 

rozpoznają pozaszkolne czynniki (zdrowotne, rodzinne, środowiskowe) mające wpływ na 

funkcjonowanie ucznia w szkole; 

c)podejmują działania w przypadkach przemocy wobec dziecka, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów;  

d)wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych i informują rodziców o formach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej;  

e)koordynują organizację i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoich 

klasach; 

f)dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji każdego ucznia w klasie;  

g)wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  

h)kierują zespołem klasowym i prowadzą działania służące integracji klasy;  

i)reagują na konflikty i sytuacje trudne w klasie – uczestniczą w ich przezwyciężaniu;  

j)współpracują z nauczycielami uczącymi w klasie, dyrektorem, pedagogiem i higienistką;  

k)współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

l)współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno 

- pedagogiczną, sądami rodzinnymi;  

m)starają się budować pozytywny klimat w relacjach z uczniami i rodzicami; 

n)uczestniczą we wszystkich sytuacjach ważnych dla klasy np. imprezach klasowych, 

szkolnych, w których biorą udział wychowankowie; 

o)swoją pracę wychowawcy dokumentują, prowadząc tzw. teczkę wychowawcy klasy. 
 

Nauczyciele:  

a)realizują w pracy dydaktycznej cele i zadania programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły;  

b)dostosowują wymagania do indywidualnych potrzeb uczniów w ramach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej; 

c)wspierają swoją postawą i działaniami rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności 

i zainteresowania;  

d)inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

e)reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;  

f)współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, 

kompetencją i postawą. 
 

Rodzice:  

a)są pierwszymi wychowawcami dziecka; 

b)współtworzą i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny;  

c)wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa;  

d)wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach; 

e)aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

f)dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;  
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STRATEGIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE  

 

Cele i zadania programu realizowane będą w oparciu o następujące strategie wychowawczo-

profilaktyczne:  

a)strategie informacyjne – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia,  

b)strategie komunikacyjne – wyrażanie emocji, inicjowanie dyskusji umożliwiających 

wyrażanie własnych poglądów, szczerość  i otwartość w dyskusji, 

c)strategie współdziałania – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne 

rozwiązywanie problemów i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami,  

d)strategie modelowania – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm 

postępowania na lekcji, w szkole i w otoczeniu innych ludzi,  

e)strategie doświadczania – stwarzanie różnorodnych sytuacji wychowawczych, aktywne 

i refleksyjne pełnienie ról w klasie i w szkole, dzielenie się efektami własnej pracy 

z innymi, 

f)strategie alternatywne – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia 

umożliwiających mu korzystanie z własnych zasobów i niwelowanie indywidualnych 

deficytów. Zalicza się do nich: 

- pozalekcyjne zajęcia edukacyjne, sportowe i koła zainteresowań 

- imprezy i wycieczki szkolne, w tym wyjścia do instytucji kulturalnych, spotkania 

z ciekawymi ludźmi, wymiany młodzieżowe 

- działalność w instytucjach pozaszkolnych (np. kluby taneczne, szkoła muzyczna, szkoły 

językowe, sekcje i kluby sportowe, organizacje parafialne, wolontariat.) 

- promocja zdrowego stylu życia 

- zapobieganie problemom w nauce poprzez pomoc rówieśniczą, organizację zajęć 

pozalekcyjnych. 

- wzmacnianie motywacji do nauki poprzez stosowanie ciekawych metod i form pracy, 

poprzez nagradzanie i promowanie osiągnięć uczniów. 

- wzmacnianie aktywności uczniów poprzez realizowanie programu PASSEK. 

- redukcja problemów wynikających z niedostatku ekonomicznego (m.in. współpraca szkoły 

z MOPS, dofinansowania ze środków Rady Rodziców, współpraca z Wydziałem 

Stypendialnym Wydziału Edukacji Miasta Rzeszowa, organizacja kiermaszu książek). 

- działania wspomagające funkcjonowanie ucznia w szkole: np. dzień wolny od pytania po 

imprezach szkolnych, klasowych, losowanie „ szczęśliwego numerka”, nagrody za wysoką 

frekwencję 

 

g)strategie interwencyjne – pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu problemów, udzielania 

wsparcia w sytuacjach trudnych.  

 

RODZAJE PROFILAKTYKI ZE WZGLĘDU NA GRUPĘ 

ODDZIAŁYWANIA 

a) profilaktyka uniwersalna - skierowana do wszystkich uczniów - polega na promowaniu 

zdrowego stylu życia i podejmowaniu działań, których głównym celem jest ograniczanie 
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zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

i substancji psychoaktywnych. Wokół profilaktyki uniwersalnej będzie się koncentrować 

większość działań szkoły; 

 

b) profilaktyka selektywna – polega na wspieraniu tych uczniów, którzy ze względu na 

swoją sytuacją rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne w wyższym 

stopniu narażeni są na rozwój zachowań ryzykownych. Profilaktyka selektywna to 

działania wczesnej interwencji mające na celu ujawnienie osób o najwyższym ryzyku 

dysfunkcyjności oraz pomaganie im w redukcji tego ryzyka. Do grupy „wysokiego 

ryzyka” zaliczamy osoby, które: 

- żyją w złych warunkach ekonomicznych 

- wychowywane są w rodzinach patologicznych 

- doświadczyły przemocy fizycznej i psychicznej 

- doświadczyły przez dłuższy czas bólu fizycznego (choroby, urazy) 

- osoby, u których pojawiły się w zachowaniu następujące objawy: 

•wagary 

•zachowania agresywne, posługiwanie się wulgaryzmami 

•defekty w zakresie możliwości intelektualnych 

•defekty w zakresie zdrowia somatycznego 

•dysfunkcyjność w zakresie psychicznym 

•utrzymywanie kontaktu z rówieśnikami odurzającymi się lub z grupami 

preferującymi dysfunkcyjne zachowania  

•podejmowanie prób ze środkami odurzającymi 

Uczniowie znajdujący się w grupie podwyższonego ryzyka, u których zauważono zachowania 

ryzykowne, za zgodą rodziców kierowani będą na prowadzone przez właściwe placówki 

indywidualne lub grupowe działania profilaktyczne (terapia pedagogiczna, treningi 

umiejętności społecznych, socjoterapia). 

 

c) profilaktyka wskazująca – polega na wspieraniu uczniów, u których rozpoznano wczesne 

objawy używania środków i substancji psychoaktywnych lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. W przypadku stwierdzenia u ucznia objawów używania środków, 

substancji psychoaktywnych szkoła podejmuje działania interwencyjne: 

- rozmowa z pedagogiem, dyrektorem, rodzicem (opiekunem prawnym) ucznia,  

- spisanie z uczniem kontraktu, w którym uczeń i rodzice zobowiązują się do podjęcia 

terapii w instytucjach zewnętrznych, przygotowanych do prowadzenia pomocy 

psychologicznej lub medycznej, 

- skontaktowanie z placówkami specjalistycznymi, 

- skierowanie sprawy do Sądu Rodzinnego – w przypadku uczniów niepełnoletnich. 

 

Instytucje wspierające szkołę w działaniach wychowawczo-profilaktycznych: 

Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna  

KARAN  
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Sąd Rodzinny  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 

Centrum Leczenia Uzależnień 

poradnie zdrowia psychicznego  

Referat ds. Nieletnich i Patologii Komendy Miejskiej Policji  

Wojewódzki Urząd Pracy 

 CARITAS Diecezji Rzeszowskiej 

Rzeszowskie Towarzystwo Pomocy Brata Alberta 

 

 

STRATEGIA EWALUACJI PROGRAMU  

 

 

Program będzie podlegał ewaluacji - na początku i na koniec trzyletniego etapu szkolnego 

przeprowadzane będą wśród uczniów, rodziców i nauczycieli badania ewaluacyjne. Uzyskane 

informacje, po ich analizie, posłużą do modyfikacji programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba).  

 

Ewaluacji mogą być poddane: 

1.CELE (czy osiągnięto zamierzone cele?) 

2.WYNIKI (sprawdzanie potencjalnych korzyści: przyrost wiedzy, rozwój umiejętności, 

zmiany w postawach, zachowaniu, stylu życia) 

3.PROCES (czy sposób realizacji sprzyjał skuteczności?) 

 

Ewaluacji mogą być poddawane również pojedyncze działania wychowawczo-profilaktyczne. 

 

Ponadto wychowawcy po zakończeniu roku szkolnego przygotują sprawozdania z realizacji 

planów wychowawczo-profilaktycznych klas. Pedagog, po dokonaniu analizy sytuacji 

wychowawczej szkoły na podstawie ankiet i sprawozdań wychowawców, może wnioskować 

o wprowadzenie zmian w programie wychowawczo - profilaktycznym. 

 


