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I. PODSTAWY PRAWNE DO DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH                  

W SZKOLE 

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (DZ. U. z 2017 r., poz. 59 z późn. zm.). 

2. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 września 2017 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia                    

w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1793). 

3.  Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szkołach                              

i placówkach artystycznych (DZ. U. z 2017 r., poz. 1763). 

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (DZ. U. z 2015 r., poz. 

875). 

5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego Programu Wspomagania w latach 2015-2018 

organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach. 

6. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie  zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach Systemu Oświaty 

działalności wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (DZ. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r., poz. 1249). 

7. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej                                      

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (DZ. U. z 2017 r., poz. 1591). 

8.  Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowe 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 przysposabiającego do pracy 

oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (DZ. U. z 2017 r., poz. 356). 

9. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci                             i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DZ. U. 2017 r., poz.1578). 

10. Konwencja o Prawach Dziecka. 

11. Rozporządzenie MEN z 2019 r. art. 26 ustawy Prawo oświatowe, dot. Opracowania Programu Wychowawczo- Profilaktycznego na 

podstawie wyników diagnozy. 

12.  Obwieszczenia MEN z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu MEN w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 
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13. Wytyczne MEN z 1 IX 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

“Zajmuje mnie zagadnienie, co czynić, aby każdy człowiek mógł osiągnąć autonomię, głębokie poczucie własnej wartości, integrację wewnętrzną, bogate 

życie psychiczne oraz zdolność do nawiązywania głębokich więzi z innymi. Nie dlatego, że potrzebowałby tego wszystkiego rozpaczliwie wówczas, gdyby znalazł się w 

sytuacji skrajnej, lecz dlatego, że jest to potrzebne każdej istocie ludzkiej przez całe życie”. B. Bettelheim 

                                                                                               

 

ZAGADNIENIA WSTĘPNE 
        Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest dokumentem, który określa działalność edukacyjną placówki w zakresie wychowania                 

i profilaktyki, realizowaną przez wszystkich zaangażowanych w pracę wychowawczą szkoły. 

Obejmuje on: 

1) Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów. 

2) Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie przeprowadzonej 

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

         Program przygotowany jest w formie spójnego dokumentu, którego elementy mogą być modyfikowane w kolejnych latach pracy szkoły               

w zależności od zmieniających się potrzeb i dokonywanej corocznie diagnozy. Program określa pracę wychowawczo-profilaktyczną, jako 

współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli. Jednocześnie uznaje, że największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Szkoła 

wspomaga rodziców w procesie wychowania. 

                 Zespół Szkół Muzycznych Nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie zapewnia uczniom kształcenie muzyczne i ogólne na 

wszystkich etapach edukacyjnych. Dyrekcja Szkoły, Grono Pedagogiczne oraz inni pracownicy szkoły starają się, aby szkoła była dla uczniów 

miejscem przyjaznym dla ich rozwoju fizycznego, psychicznego, emocjonalnego, społecznego i duchowego. Program Wychowawczo – 

Profilaktyczny szkoły to uporządkowany opis celów i działań odnoszących się do funkcjonowania szkoły w aspekcie wychowania  i profilaktyki. 



Program Wychowawczo - Profilaktyczny ZSM nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie 

Rok szkolny 2020/2021 

4 

Zawiera treści planowane działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze profilaktycznym 

skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. Program Wychowawczo – Profilaktyczny zakłada, że wychowanie i profilaktyka są realizowane 

zarówno w domu, jak i w szkole, przy czym wychowanie należy rozumieć, jako proces wspierania ucznia w rozwoju, a działania profilaktyczne 

pełnią funkcję wzmacniającą, korygującą i uzupełniająca proces wychowawczy. 

      Program Wychowawczo – Profilaktyczny naszej szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania, uwzględnia 

wymagania opisane w podstawie programowej kształcenia ogólnego i artystycznego. Przy opracowaniu Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego uwzględniono współwystępujące czynniki ryzyka (środowiskowe, rodzinne, rówieśnicze, szkolne). Program został opracowany 

na podstawie wyników diagnozy dotyczącej potrzeb rozwojowych uczniów, z uwzględnieniem specyfiki Szkoły Muzycznej (rekomendacje CEA 

na rok szk.2020/2021), ankiet dla rodziców oraz wniosków z ewaluacji dotychczasowego programu. Jest osadzony w tradycji szkoły i 

społeczności lokalnej. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczo – profilaktycznej skierowane do dyrekcji szkoły, wychowawców klas, 

nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych, pedagoga szkolnego, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administracji i 

obsługi szkoły. 

Program powstał uwzględniając następujące definicje: 

           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). Wychowanie jest procesem, który odbywa się w każdym momencie życia dziecka. Encyklopedia Multimedialna podaje, że 

„wychowanie, to całokształt wpływów i  oddziaływań środowiska społecznego oraz przyrodniczego na człowieka, kształtujących jego rozwój 

i osobowość oraz przygotowujących go do życia w  społeczeństwie”. Pojęcie wychowania w szerszym ujęciu, rozumiane jest, jako „celowe, 

organizowane kształtowanie fizycznych i psychicznych sił człowieka, jego światopoglądu, oblicza moralnego, wartości estetycznych i upodobań.” 

Obejmuje ono zarazem kształtowanie sfery uczuciowo – wolicjonalnej jak i cech instrumentalnych (Godlewski, Krawcewicz, Wujek, 1977, s.31). 

Wspólny dla wielu autorów jest pogląd, iż wychowanie to „zamierzone i świadome podejmowanie działań, których celem jest wszechstronny 

rozwój osobowości i przygotowanie do życia w społeczeństwie” (Łąkowski R. – red., 1982, s. 873). 

cwpn://mep2001/33545.html
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PROCES WYCHOWAWCZY to system czynności wychowawców (rodziców, nauczycieli) i wychowanków, umożliwiających 

wychowankom zmienianie się w pożądanym kierunku, a więc kształtowanie i przekształcanie uczuć, przekonań, postaw społecznych, moralnych,  

estetycznych, kształtowanie woli i charakteru oraz wszechstronne rozwijanie osobowości (Okoń, 1987, s.243). 

          CELE WYCHOWANIA Nadrzędnym, głównym celem wychowania jest kształtowanie osobowości (Przetacznikowa, Włodarski, 1983, 

s. 381). Szczegółowe cele wychowania winny obejmować różne dyspozycje i cechy osobowościowe, jakie pragniemy przyswoić wychowankom. 

Pełny zestaw powiązanych ze sobą celów, dający opis dojrzałej osobowości człowieka, nazywamy ideałem wychowania. Ideał ten ma powstać 

pod wpływem wszystkich oddziaływań wychowawczych (Muszyński, 1977,s. 150 – 163). Tak więc wychowanie jest zamierzoną ingerencją w 

procesy przemian zachodzące w osobowości jednostki. Ma ona na celu wywołanie tych procesów oraz nadanie im kierunku i tempa. 

       HOLISTYCZNE PODEJŚCIE DO WYCHOWANIA Holizm to filozoficzna  teoria  rozwoju pochodząca z pierwszej połowy XX wieku, 

wg której istotną cechą świata jest jego „całościowy” charakter (Łąkowski- red., 1982, s. 278).Patrzeć na ucznia w sposób holistyczny, czyli 

całościowy, wychowywać całościowo, oznacza traktować uzdolnienia intelektualne na równi z warstwą emocjonalną i rozwojem fizycznym 

dziecka, oraz stymulować wszystkie sfery jego osobowości (ciało, serce, głowa, dusza). Chodzi tu o stymulowanie wewnętrznej mądrości dziecka, 

jego samourzeczywistnienie, osiągnięcie dojrzałości i indywidualnej odrębności (Teml,1997, 38). Takie wielowymiarowe podejście do osoby 

prowadzi do ukształtowania dojrzałej i zintegrowanej wewnętrznie osobowości, posiadającej własną tożsamość, uświadamiającej sobie 

wzajemnie powiązania natury i człowieka, świadomie wyrażającej siebie, odpowiedzialnej za własne wybory i decyzje, zdolnej do kierowania 

własnym życiem (Thanhoffer, Reichel, Rabenstein, 1997, s.60-67). 
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 Podejście holistyczne ilustruje Pentagram Gingera, który przedstawia 5 podstawowych wymiarów ludzkiej aktywności (Ginger, 1/1998 

 

                                                              3. głowa 

               biegun racjonalny 

       

       

         2.  serce                       4.   inni 

biegun uczuć, relacji                    biegun społeczny                    JA -  CZŁOWIEK                       

i organizacyjny 

                    

       

   1.ciało      5.świat 

      biegun fizyczny                  biegun duchowy lub 

        i materialny              metafizyczny 

           postawy ideologiczne 

                

JA  - CZŁOWIEK: 

1. wymiar fizyczny: ciało, zmysłowość, motoryczność, fizyczna 

2. wymiar afektywny: “serce”, uczucia, więzi uczuciowe... 

3. wymiar racjonalny: “głowa” (z jej dwiema półkulami) - myśli i wyobraźnia twórcza... 

4. wymiar społeczny: inni, środowisko społeczne, kulturowe, relacje ... 

5. wymiar duchowy: miejsce i znaczenie człowieka w kosmosie i globalnym ekosystemie. 

       Na założeniach holizmu opiera się psychologia humanistyczna i transpersonalna. Psychologia humanistyczna jest to proces, który można 

nazwać budzeniem się nowych możliwości (człowieka i społeczeństwa) oraz nowego typu świadomości (Rosińska, Matusewicz,1984, s.222). 

Psychologia humanistyczna zwraca się ku przyszłości, ku temu czym człowiek może się stać i skupia się na potęgowaniu tego co w nim dobre, i 

piękne. Uznaje, że wszystkie możliwości naszego rozwoju zawierają się w nas samych. Jej twórcy akcentują potrzebę rozpoznania i dotarcia do 

wewnętrznego bogactwa i głębi tzw. potencjału ludzkiego każdego człowieka oraz zbudowania wiary w siebie i poczucia własnej wartości. 



Program Wychowawczo - Profilaktyczny ZSM nr 1 im. Karola Szymanowskiego w Rzeszowie 

Rok szkolny 2020/2021 

7 

Psychologia humanistyczna opisuje cechy zdrowej jednostki ludzkiej. Zakłada, że osobowość zintegrowaną posiada człowiek, u którego istnieje 

równowaga między funkcjami psychologicznymi, uświadomieniem sobie istoty i wagi międzyludzkich powiązań oraz zrozumieniem warunków 

sprzyjających rozwojowi. Taka osoba posiada zdolność kierowania swoim postępowaniem i wysokie poczucie odpowiedzialności 

(Whitmore,1986,). Psychologia transpersonalna to kierunek, który obejmuje człowieka we wszystkich wymiarach jego istnienia, a zwłaszcza w 

takim, który przekracza egocentryczny, jednostkowy punkt widzenia - w wymiarze transcendentalnym lub duchowym. JA transpersonalne 

ujawnia się w życiu poprzez tzw. doświadczenia szczytowe, które przekraczają zwykłe granice ludzkiego poznania, jak np. podziw dla piękna 

muzyki, natury, ekstaza religijna, poczucie zatracenia granic i połączenia ze światem, poczucie niezwykłego wglądu, intuicji, nieograniczonych 

możliwości umysłu, ciekawość wszechświata i własnego w nim miejsca, altruistyczne uczynki itd. Wsłuchanie się we własną duchową naturę 

pozwala na jednoczesne doświadczenie poczucia odrębności, (jako indywidualna, unikalna jednostka) i wspólnoty, wrażliwości oraz współczucia 

dla innych. 

       PROFILAKTYKA to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i 

zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

       SZKOŁA, jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, 

umożliwiać korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, 

przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży 

do wartości, jak m.in. miłość, zdrowie, przyjaźń, prawda, tolerancja, pracowitość, życzliwość, empatia itp. 

 

 

 

 

 

III. PODSTAWOWE ZASADY REALIZACJI SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNEGO 
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ZASADY PROGRAMU 

 
Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego obejmują: 

 

✓ Powszechną znajomość założeń programu przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

✓ Zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych w programie, 

✓ Respektowanie praw wszystkich członków społeczności oraz kompetencji organów szkoły (Dyrektor Szkoły, Rada Rodziców, Samorząd 

Uczniowski), 

✓ Współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (poradniami specjalistycznymi instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą 

i profilaktyczną szkoły), 

✓ Współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

 

 

 

 

IV. MISJA I WIZJA ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 IM. K.   SZYMANOWSKIEGO           

W RZESZOWIE 

 

MISJA SZKOŁY 
            Zespół Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie to placówka oświatowa znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą tradycję                   

i historię. Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych 

decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 
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     Misją Szkoły są działania edukacyjne, wychowawcze i opiekuńcze skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, która chce wykorzystać 

i pogłębić swoje talenty i zamiłowania muzyczne oraz kształcenie i wychowanie w duchu wartości, poczuciu odpowiedzialności, miłości 

Ojczyzny, poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Misją naszej szkoły jest również praca na rzecz wszechstronnego rozwoju 

uczniów, przejawiania przez nich szacunku do siebie i do drugiego człowieka oraz przygotowanie ich do kolejnych etapów edukacji muzycznej, 

tak, by umieli samodzielnie myśleć i wykorzystywać swój wewnętrzny potencjał. 

                                                                         

                                                                       WIZJA SZKOŁY 

   Szkoła w dalszym ciągu będzie dążyć do: 

✓ Wszechstronnego rozwoju osobowości uczniów ze szczególnym naciskiem na edukację artystyczną, 

✓ Kształtowania u uczniów wrażliwości twórczej i estetycznej, 

✓ Przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania przez nich samodzielnych decyzji                           

w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

 

 

V.  OCZEKIWANA SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

 
Absolwent Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie to Osoba: 

✓ o harmonijnie rozwijającej się osobowości, 

✓ mająca poczucie własnej wartości, świadoma i akceptująca siebie (ciało, umysł, uczucia), 

✓ kierująca się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

✓ o postawie twórczej, szczególnie w dziedzinie kultury, 

✓ świadoma swoich praw i obowiązków, szanująca prawa innych, 

✓ kulturalna, życzliwa, empatyczna, chętna do niesienia pomocy, 
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✓ tolerancyjna, rozumiejąca, że różnice między ludźmi są czymś naturalnym i pożądanym 

✓ otwarta na dobro, piękno, prawdę i sprawiedliwość itp., 

✓ dbająca o zdrowie fizyczne i psychiczne, 

✓ posiadająca umiejętność efektywnego, nieagresywnego komunikowania się, współpracy, rozwiązywania problemów, 

✓ wykazująca wrażliwość na potrzeby innych, 

✓ odpowiedzialna za swoje czyny i słowa, 

✓ szanująca kraj, język, tradycję, 

✓ zaradna, refleksyjna i mądra życiowo, umiejąca odnaleźć się w realiach XXI wieku. 

 

 

VI.  CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – 

PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 RZESZOWIE 

 CEL GŁÓWNY 
    Głównym celem programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły jest wpieranie ucznia w rozwoju osobowości i 

dążeniu ku pełnej dojrzałości we wszystkich jej sferach: 

✓ intelektualnej 

✓ emocjonalnej 

✓ fizycznej 

✓ duchowej 

✓  społecznej 

Sfera intelektualna: 
• Rozbudzanie i rozwijanie uzdolnień oraz zainteresowań uczniów, 

• Motywowanie uczniów do nauki, ćwiczeń na instrumencie, 

• Motywowanie uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych i muzycznych, 
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• Praca z uczniem zdolnym, 

• Pomoc uczniom z trudnościami w nauce, 

• Kształcenie umiejętności organizowania własnej nauki i pracy poprzez systematyczność, staranność i świadome działania, 

• Pomoc uczniom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości i potrzeb rozwojowych, 

• Pomoc w efektywnym uczeniu się. 

 

Sfera emocjonalna: 
• Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby, 

• Wzmacnianie poczucia własnej wartości, samoakceptacji i wiary we własne możliwości uczniów, 

• Kształtowanie wrażliwości estetycznej, wyobraźni muzycznej, ekspresji twórczej, 

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania i wyrażania uczuć oraz sposobów radzenia sobie z emocjami, 

• Przekazanie uczniom sposobów radzenia sobie ze stresem i tremą, 

• Przekazanie wiedzy uczniom na temat przyczyn, skutków i mechanizmów zachowań agresywnych, przemocy i cyberprzemocy, 

• Wyrabianie postawy asertywnej, 

• Przekazywanie uczniom wiedzy na temat sposobów rozwiązywania konfliktów, 

• Wskazywanie konstruktywnych sposobów rozwijania predyspozycji uczniów i pokonywania trudności, 

• Kształtowanie postaw kreatywnych, wyzwalanie u uczniów artystycznej aktywności. 

• Zdobywanie samoświadomości dotyczącej ciała, uczuć, myśli. 

• Poznawanie swoich słabych i mocnych stron. 

• Uświadomienie i usuwanie ograniczeń, blokad w ciele, uczuciach i umyśle. <---- 

• Wyrażanie i kontrolowanie uczuć. 

• Otwarcie umysłu. 

• Zdobywanie świadomości dotyczącej własnych potrzeb oraz sposobów ich zaspokajania. 
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Sfera fizyczna: 

• Wdrażanie uczniów do zachowań prozdrowotnych, a w szczególności utrwalanie nawyków dbania o zdrowie, 

• Podejmowanie działań mających na celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom na terenie szkoły, 

• Kształtowanie sprawności fizycznej, utrzymanie kondycji instrumentalnej oraz przeciwdziałanie przeciążeniom, dbanie o higienę pracy, 

• Kształtowanie umiejętności rozpoznawania zagrożeń dla zdrowia, w tym zagrożeń wynikających z sięgania po środki psychoaktywne, 

• Promowanie zdrowego stylu życia, bez alkoholu, papierosów, 

• Przekazywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania, 

• Kształtowanie świadomości ekologicznej, 

• Uwrażliwienie nauczycieli, rodziców i uczniów na zagrożenia występujące w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 

• Uświadomienie dziecku łączności człowieka z naturą, 

• Docenienie, szacunek i troskę o własne ciało, uwrażliwienie zmysłów, 

• Kształtowanie pozytywnego obrazu własnego i związanego z tym poczucia pewności siebie, mocy i sprawstwa, 

• Nabycie umiejętności uwalniania nadmiaru energii zmagazynowanej w ciele w wyniku dawnych urazów i przeżytych doświadczeń, 

• Kreowanie naturalnej i spontanicznej ekspresji siebie za pomocą ciała, głosu, gestów i mimiki. 

•  Uwrażliwianie i ekspresja ciała. 

 

Sfera duchowa: 

• Kształtowanie zdolności wartościowania, wprowadzania uczniów w świat wartości moralnych, pomoc w określeniu własnego systemu 

wartości i wprowadzeniu go w życie, 
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• Kształtowanie postawy twórczej, rozwijanie swoich zdolności i talentów, odnajdywanie własnych zasobów i potencjału. 

• Wyrabianie postawy gotowej do poświęceń, pomocy drugiemu człowiekowi, tolerancji, 

• Pomaganie uczniom w poznawaniu siebie, odkrywaniu własnej indywidualności, celu i sensu życia, 

•   Rozbudzanie zdolności do twórczego sterowania własnym życiem. 

•     Poznanie swojego wnętrza i integracja wszystkich sfer osobowości. 

•    Budowanie takich cech transpersonalnych jak np.: przyjaźń, miłość, szczęście, prawda, odwaga, piękno, zrozumienie, współczucie, 

prostota, cisza, spokój, pewność, cierpliwość, odnawianie się, harmonia, wdzięczność, itd. 

•     Nawiązanie kontaktu z własną duchowością. 

•     Rozwijanie woli transpersonalnej (zdobywanie świadomości celu i sensu życia). 

Sfera społeczna: 

•         Integracja zespołów klasowych, wzajemne poznawanie się, 

•  Rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie empatii i zrozumienia, 

• Tworzenie życzliwej atmosfery w klasie, 

• Budowanie relacji opartych, m. in. na zaufaniu, szacunku, tolerancji, życzliwości, poszanowania godności drugiego człowieka, 

• Eliminacja zachowań agresywnych, ćwiczenie komunikacji opartej na Porozumieniu bez przemocy, 

• Kształtowanie umiejętności pracy w zespole, 

• Wyrabianie szacunku do osób starszych, niepełnosprawnych, słabszych, 

•         Przygotowanie uczniów do uczestnictwa w życiu publicznym, 

•         Doskonalenie komunikacji, 

•        Pokojowe rozwiązywanie konfliktów, 

•        Kształtowanie u uczniów postaw patriotycznych, uwrażliwianie na tradycję, historię i kulturę własnego narodu. 

•        Upowszechnianie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i zasad postępowania. 
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SZCZEGÓŁOWE CELE PROGRAMU 

1. Kształtowanie właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego, bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą. 

2. Udzielanie pomocy i wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego ucznia. 

3. Zapobieganie depresji, próbom samobójczym i zachowaniom autodestrukcyjnym. 

4. Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności zapobiegające nałogom, zachowaniom ryzykownym, zagrożeniom w sieci. 

5. Minimalizowanie zjawiska przemocy (także cyberprzemocy) i agresji wśród uczniów. 

6. Integracja uczniów i doskonalenie relacji koleżeńskich, uważność na siebie i innych. 

7. Rozwijanie kompetencji psychologiczno – wychowawczych nauczycieli. 

8. Kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Rozbudzanie poczucia tożsamości 

Narodowej oraz świadomości bycia obywatelem Europy i świata. 

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania wychowawczo – profilaktycznego pracowników 

szkoły, uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wyrosną na ludzi o harmonijnej osobowości, świadomych, kreatywnych, 

wrażliwych na wartości, uczciwych, wiarygodnych, odpowiedzialnych, rozwijających swoje talenty, cechujących się wysoką kulturą osobistą. 

 

 

VII. ZADANIA - POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE WSZYSTKICH CZŁONKÓW 

SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ 
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        Wszyscy pracownicy Zespołu szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie wypełniają swoje obowiązki i zadania z poszanowaniem praw dziecka 

zawartych w Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

 Zadania Dyrektora Szkoły 

• Stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczo – profilaktycznego w szkole, 

• Dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczego – profilaktycznego, 

• Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, rodzicami, 

• Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 

 Zadania Rady Pedagogicznej 

• Opracowuje i zatwierdza Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły, 

• Uczestniczy w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego, 

• Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

• Uczestniczy w ewaluacji szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego. 

 

 

 

 

 Zadania Wychowawców klas 

• Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców ze Statutem, WSO, Programem Wychowawczo - Profilaktycznym), 
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• Opracowują roczny program pracy wychowawczo - profilaktycznej dla swoich klas i realizują go w trakcie roku szkolnego, a  

następnie przygotowują sprawozdanie z jego realizacji oraz wnioski do dalszej pracy, 

• 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, 

• Dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

• Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów, 

• Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, 

• Informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno – pedagogicznej, 

• Współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pielęgniarką szkolną oraz instytucjami wspierającymi uczniów (policja, PPP). 

 

 

 

 

Zadania Opiekunów klasowych 

• Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym oraz obowiązującymi zwyczajami i tradycjami 

szkoły, 

• Dają o dobry przykład swoim postępowaniem, 
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• Aktywizują uczniów w działaniu na rzecz klasy, szkoły, środowiska, 

• Kształtują pozytywne cechy osobowości uczniów, 

• Zapobiegają niewłaściwym zachowaniom w grupie, 

• Informują klasę o zmianach w organizacji zajęć, 

• Analizują postępy uczniów w nauce ( badają przyczyny niepowodzeń, pobudzają uczniów do dalszego podnoszenia wyników w 

nauce), 

• Dbają o regularne uczęszczanie uczniów na zajęcia, wymagają obowiązkowego usprawiedliwiania nieobecności w szkole, 

• Angażują uczniów do uczestnictwa w życiu kulturalnym szkoły, regionu i kraju poprzez przygotowywanie imprez 

okolicznościowych. 

Zadania Nauczycieli 

• Współpracują z wychowawcami i opiekunami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych, 

• Znają i stosują procedury postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów przestępczością, 

• Reagują na niekulturalne zachowanie uczniów, przejawy agresji, 

• Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy uczniów, 

• Rozwijają wrażliwość estetyczną uczniów i zdolność twórczego myślenia, 

• Rozwijają uzdolnienia muzyczne uczniów, 

• Współpracują z rodzicami informując ich o postępach w nauce, zachowaniu i frekwencji uczniów na swoich zajęciach. 

       

 

 Zadania Nauczycieli przedmiotu głównego 
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• Poznają zainteresowania, zdolności i potrzeby uczniów oraz dbają o ich rozwój, 

• Udzielają uczniom wsparcia psychicznego podczas występów, przesłuchań, 

• Kształtują samodzielność, potrzebę ciągłego doskonalenia się, aktywna postawę wobec kultury, 

• Podkreślają mocne strony ucznia, motywują pozytywnie do gry na instrumencie, 

• Wzmacniają poczucie wartości ucznia poprzez pozytywne wzmocnienia, 

• Kształtują umiejętność radzenia sobie ze stresem, tremą przed występami i na scenie, 

• Umożliwiają uczniom częste uczestniczenie, jako wykonawcy w występach, konkursach, koncertach, 

• Własną postawą uczą systematyczności, dokładności, punktualności, przestrzegania obowiązujących norm, 

• Utrzymują regularny kontakt z rodzicami uczniów. 

     Zadania Pedagoga szkolnego 

• Diagnozuje sytuację wychowawczą szkoły, 

• Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, 

• Otacza opieką dzieci z problemami, 

• Współpracuje z rodzicami uczniów, 

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

• Współpracuje z placówkami wspierającymi proces wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

• Pośredniczy w skierowaniu uczniów z objawami dysfunkcji do poradni specjalistycznych, 

• Inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych. 

 

      Zadania Rodziców 

• Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny, 

• Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
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• Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• Współpracują z wychowawcą klasy, pedagogiem szkolnym, innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Uchwalają w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły. 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego 

 
• Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, 

• Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły, 

• Współpracuje z Radą Pedagogiczną, pedagogiem szkolnym, 

• 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, 

• Podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

Powinności wychowawcze Pracowników Administracyjnych szkoły 

• Każdy pracownik szkoły kieruje się dobrem ucznia, 

• Obowiązkiem każdego pracownika jest każdorazowe reagowanie na dostrzeżone zło w szkole jak i poza nią, 

• Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy mają obowiązek zgłaszać do wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego, dyrektora szkoły, 

• Zadaniem każdego pracownika jest także czuwanie nad prawidłowym stylem spędzania przerw przez uczniów, 
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• Zwracanie uwagi na kulturalną postawę innych oraz własną, 

• Wszyscy pracownicy zobowiązani są do reagowania na nieodpowiedni ubiór ucznia, np. brak obuwia zmiennego w sezonie jesienno- 

zimowym. 

 

Powinności Ucznia 

• Szanuje mienie szkoły, 

• Systematycznie, punktualnie i aktywnie uczestniczy w zajęciach lekcyjnych i wypełnia swoje obowiązki, 

• Pracuje na rzecz własnego rozwoju, 

• Wypełnia polecenia nauczycieli i pracowników szkoły, 

• Z szacunkiem odnosi się do dorosłych i do rówieśników, 

• Przestrzega zasad kulturalnego zachowania i wypowiadania się, szanuje wypowiedzi innych osób, 

• Dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

• Respektuje prawa człowieka. 

 

VIII. DIAGNOZA ZASOBÓW I POTRZEB SZKOŁY 
(Przeprowadzona w roku szkolnym 2019/2020 na podstawie ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego) 

 

         W celu zdiagnozowania sytuacji wychowawczej szkoły przeprowadzona została diagnoza środowiska, przeanalizowano zasoby i potrzeby 

z obszaru wychowania i profilaktyki realizowanego w Zespole Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie. Diagnozy dokonano na podstawie analizy 

jakościowej i ilościowej dokumentacji szkolnej: dzienników, zeszytów uwag, informacji o sytuacji wychowawczej klas na podstawie obserwacji 

uczniów w różnych sytuacjach w szkole, rozmów z wychowawcami klas, rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, pedagogiem szkolnym 

oraz przeprowadzonych ankiet diagnozujących sytuację i klimat szkoły. Ankiety anonimowe zostały przeprowadzone wśród uczniów, rodziców, 
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nauczycieli. Analiza ankiet pozwoliła na wyłonienie zagadnień koniecznych do dalszego ich w roku 2020/2021, bądź ukazała nowe, które należy 

wprowadzić do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Szkoły w roku 2020/2021. 

      Od rodziców, uczniów, nauczycieli zostały zebrane propozycje dotyczące głównych problemów i kierunków pracy w obszarze wychowania 

i profilaktyki w szkole. Uzyskane informacje posłużyły również do opracowania harmonogramu działań wychowawczo - profilaktycznych do 

przeprowadzenia w roku szkolnym 2020/2021. Za podstawę diagnozy posłużyły wnioski z ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

realizowanego w roku szkolnym 2019/2020. 

                                             Analiza wyników ankiet pozwoliła na wyodrębnienie zasobów i potrzeb szkoły: 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród uczniów: 

      Według uczniów szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne dotyczące właściwego zachowania w teatrze, kinie, muzeum, 

filharmonii, podczas uroczystości szkolnych (99%), zagrożeń w cyberprzestrzeni (98%), szkodliwości uzależnień, takich jak: Internet, środki 

psychotropowe, papierosy, alkohol, itp.(96%), zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą (95%), zdrowego stylu życia (94%), szacunku 

dla tradycji narodowych(90%), przeciwdziałania agresji i przemocy (84%), odpowiedzialności prawnej nieletnich (84%), radzenia sobie z 

emocjami (83%). 

Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród rodziców: 

✓ Rodzice uważają, że oddziaływania szkoły wpływają na kształtowanie postaw i zachowań uczniów(94%). Akceptują normy zachowań, 

których dzieci uczą się w szkole. Rodzice uważają, że w kształtowaniu właściwych postaw uczniów bardzo duży wpływ mają: wycieczki               

i wyjścia do instytucji kulturalnych, spotkania ze specjalistami, interesującymi ludźmi, lekcje wychowawcze, koncerty środowiskowe, 

uroczystości szkolne, pogadanki z pedagogiem, konkursy. 

✓ Według rodziców szkoła uczy: postaw patriotycznych, postaw obywatelskich, zapobiegania patologiom i uzależnieniom takim jak: papierosy, 

alkohol, narkotyki, odpowiedzialności prawnej nieletnich, zagrożeń w cyberprzestrzeni, przeciwdziałania agresji, zdrowego stylu życia, 

przywiązania do regionu, bycia członkiem rodziny. 

✓ Postawy kształtowane w naszej szkole najczęściej wymieniane przez rodziców to: gotowość do uczestnictwa w kulturze, umiejętność 

kulturalnego porozumiewania się, umiejętność pracy w grupie, poczucie własnej wartości, tolerancja i szacunek dla innych. 
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Wyniki ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli: 

✓ Ankietowani nauczyciele uważają, że oddziaływania wychowawczo- profilaktyczne są spójne i uwzględniają potrzeby uczniów. 

Nauczyciele poruszają na swoich zajęciach edukacyjnych tematy dotyczące wychowania i postaw uczniów. Według nauczycieli szkoła 

uczy: zapobiegania patologiom i uzależnieniom, przeciwdziałania agresji, postaw patriotycznych i obywatelskich, przywiązania do regionu, 

zdrowego stylu życia, bycia członkiem rodziny. 

✓ Postawy kształtowane w naszej szkole najczęściej wymieniane przez nauczycieli to: gotowość do uczestnictwa w kulturze, tolerancja                  

i szacunek dla innych, umiejętność pracy w grupie, umiejętność kulturalnego porozumiewania się, poczucie własnej wartości, poszanowanie 

tradycji i kultury własnego narodu. 

 

 

 

 

 

 

 

ZASOBY SZKOŁY 
        Na podstawie analizy dokumentów, raportu z ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego Zespołu szkół Muzycznych nr 

1, wywiadów, wyników ankiet dotyczących działań wychowawczo - profilaktycznych szkoły, sporządzono listę mocnych stron - zasobów 

Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie: 

✓ Działania wychowawczo-profilaktyczne szkoły sprzyjają kształtowaniu pozytywnych postaw uczniów, wspierają ich rozwój fizyczny, 

psychiczny, społeczny, duchowy. 

✓ Uczniowie aktywnie uczestniczą w działaniach sprzyjających kształtowaniu postaw. 

✓ Uczniowie wiedzą, jakich postaw i zachowań oczekuje się od nich. 

✓ W szkole panuje przyjazna atmosfera, uczniowie czują się w niej bezpiecznie. 
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✓ Szkoła podejmuje działania wychowawczo-profilaktyczne mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz wzmacnianie właściwych 

zachowań. 

✓ Szkoła natychmiast reaguje na wszelkiego rodzaju przejawy niewłaściwego zachowania uczniów. 

✓ W planach pracy wychowawców, pedagoga szkolnego znajdują się wszystkie zadania ujęte w Szkolnym Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym. 

✓ Tematy godzin wychowawczych zapisane w dziennikach są w pełni spójne i wynikają z planu pracy wychowawczego klasy i Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

✓ Wychowawcy klas, pedagog szkolny dużo czasu poświęcili na integrowanie zespołów klasowych, budowanie atmosfery bezpieczeństwa 

i akceptacji w grupie uczniów. 

✓ Pedagog szkolny, wychowawcy klas, nauczyciele realizują zadania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

✓ Wychowawcy klas uwzględniają potrzeby uczniów w planowaniu swoich działań pedagogicznych, biorąc pod uwagę Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

✓ Tematyka niżej wymienionych godzin wychowawczych i zajęć profilaktycznych przyczynia się do kształtowania pozytywnej postawy 

uczniów: 

- Zapobieganie patologiom i uzależnieniom(papierosy, alkohol, narkotyki), 

- Przeciwdziałanie agresji, 

- Zdrowy styl życia, 

- Odpowiedzialność prawna nieletnich, 

- Jak budować poczucie własnej wartości, 

- Sposoby redukcji lęków i tremy przed występami, 

- Emocje moim drogowskazem, 

- Umiejętność rozwiązywania konfliktów, 
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- Zasady kulturalnego zachowania uczniów w szkole i poza szkołą, 

- Uczymy się zachowań i postaw asertywnych, 

- Podejmowanie odpowiednich decyzji, 

- Sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. 

✓ Na postawy uczniów mają również wpływ spotkania z terapeutami, specjalistami, interesującymi ludźmi, wycieczki i wyjścia do instytucji 

kultury, koncerty środowiskowe, akcje charytatywne, wycieczki do miejsc pamięci, akademie okolicznościowe, imprezy szkolne i 

klasowe(wigilia klasowa, mikołajki, zabawy andrzejkowe itp.). 

✓ Nauczyciele wpływają na postawę uczniów również poprzez swoją postawę, zachowanie, strój, konsekwencję w postępowaniu wobec 

niewłaściwych zachowań uczniów, osobiste przykłady, wzorce do naśladowania. 

✓ W zakresie kształtowania postaw uczniów szkoła współpracuje z takimi podmiotami jak: Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 2           

w Rzeszowie, Komenda Miejską Policji, Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień, Centrum Interwencji Kryzysowej, Centrum Pomocy 

Rodzinie, Zespołem Rodzinnej Pieczy Zastępczej, Kuratorami Sadu Rodzinnego i Nieletnich, Miejskim Zespołem Interdyscyplinarnym 

ds. Przemocy w Rodzinie. 

✓ Wyżej wymienione działania wzbogacają wiedzę uczniów, urozmaicają życie szkolne, umożliwiają doskonalenie talentu oraz pomagają 

oswoić i pokonywać tremę. Uczniowie  poznają okolicę i inne regiony, nabywają nowe umiejetności, wiedzą, jak zachować się 

bezpiecznie, mają poczucie, że wspierają innych. 

✓ Szkoła uczy:  

- zapobiegania patologiom i uzależnieniom (papierosy, alkohol, narkotyki),  

- przeciwdziałania agresji,   

- postaw patriotycznych i obywatelskich,  

- przywiązania do regionu,  

- bycia członkiem rodziny,  

- zdrowego stylu życia,  
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- odpowiedzialności prawnej nieletnich i respektowania norm społecznych,   

- o zagrożeniach w cyberprzestrzeni, 

- zachowania bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą, 

✓ Postawy kształtowane w naszej szkole najczęściej wymieniane przez nauczycieli i rodziców to: gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

tolerancja i szacunek dla innych, umiejętność pracy w grupie, umiejętność kulturalnego porozumiewania się, poczucie własnej 

wartości, poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, podejmowanie działań na rzecz środowiska. 

✓ Najczęściej wymieniane przez uczniów, nauczycieli i rodziców wartości, które kształtowane są wśród uczniów w procesie nauczania               

i wychowania to: odpowiedzialność, aktywność artystyczna, uczciwość, kreatywność, pracowitość, szacunek, systematyczność, 

uprzejmość i koleżeńskość, obowiązkowość/sumienność. 

✓ Nauczyciele przekazują wartości swoim uczniom najczęściej: poprzez swoją postawę, zachowanie, strój, sposób wypowiadania się, 

podejście do pracy, podczas zajęć edukacyjnych, przez konsekwencję w postępowaniu i reagowanie na niewłaściwe zachowanie, 

poprzez rozmowy, przykłady, wzory do naśladowania oraz poprzez pogadanki, dyskusje, prezentacje, filmy. 

✓ Uczniowie lubią swoich kolegów i koleżanki, chętnie biorą udział w uroczystościach szkolnych oraz wyjazdach, wycieczkach klasowych 

(83%). 85% uczniów twierdzi, że systematycznie odrabia prace domowe. 82% ankietowanych deklaruje, że pomaga słabszym w nauce. 

 

PROBLEMY, POTRZEBY, ZALECENIA DO DALSZEJ PRACY 

              Analiza zebranych materiałów (raportu z ewaluacji, ankiet przeprowadzonych wśród rodziców na początku roku szkolnego, konsultacji 

z nauczycielami, rozmów z uczniami) dostarczyła również informacji na temat aktualnych problemów, zagrożeń i potrzeb środowiska szkolnego: 

1. Należy kontynuować działania służące dbałości o dobre relacje w społeczności szkolnej, tak, aby były oparte na wzajemnym szacunku, 

zrozumieniu i zaufaniu. (Wprawdzie większość ankietowanych rodziców (72%) uważa, że relacje między członkami społeczności szkolnej, 

do której uczęszcza ich dziecko, są oparte na wzajemnym szacunku, zrozumieniu i zaufaniu, to jednak 16% jest odmiennego zdania, natomiast 

12% ankietowanych wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”. 4% uczniów przyznaje, że raczej nie ma dobrych kontaktów z nauczycielami, 

natomiast 6% zaznaczyło odpowiedź trudno powiedzieć). 
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2. Należy kontynuować organizację wycieczek i wyjść do instytucji kulturalnych, spotkań ze specjalistami  

i terapeutami, koncertów środowiskowych, a w szczególności organizację konkursów lub koncertów klasowych, które angażują wszystkich 

uczniów, budują poczucie wspólnoty, kształtują twórczą, aktywną postawę i cieszą się dużym uznaniem i popularnością wśród uczniów. 

3. Należy kontynuować zajęcia dotyczące radzenia sobie z emocjami (złość, stres, trema, smutek, radość), właściwych kontaktów z rówieśnikami 

i zasadami kulturalnego zachowania oraz na co dzień zapobiegać niewłaściwym zachowaniom i eliminować je. 

4. Należałoby się zastanowić, jak wzmóc skuteczność oddziaływań wychowawczych, aby były one jeszcze bardziej efektywne. (61% uczniów 

uważa, że uzyskane na zajęciach w szkole informacje lub określone działania mają wpływ na ich postawę i zachowanie, 33% wybrało odpowiedź 

„trudno powiedzieć”, natomiast 6% sądzi, że działania te nie mają wpływu na ich postawę i zachowania). 

5. Sugeruje się, aby informować rodziców na bieżąco (m. in. na spotkaniach wywiadowczych) o przebiegu i formach realizacji Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego (Część ankietowanych rodziców przyznaje, że nie zna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego). 

6. Należy zwiększyć zaangażowanie rodziców w życie szkoły tj. organizację uroczystości klasowych lub szkolnych, organizację wycieczek, 

działalność w klasowej Radzie Rodziców, w tym tworzenie i modyfikację Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, tak, aby 

rodzice i uczniowie poczuli, że mają wpływ na postawy promowane w szkole oraz tworzenie i realizację Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego Szkoły (Na pytanie, czy akceptują Państwo normy zachowań, których dzieci uczą się w szkole 3% rodziców 

odpowiedziało raczej nie, 9% - trudno powiedzieć). 

 

IX. UCZESTNICY, STRATEGIE DZIAŁAŃ, FORMY I METODY REALIZACJI PROGRAMU 

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1                    

W RZESZOWIE 

 

  UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO: 

1. Uczniowie Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie OSM I ST., OSM II ST. 

2. Rodzice i Opiekunowie uczniów 
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3. Nauczyciele i Pracownicy szkoły 

4.  

 

STRATEGIE DZIAŁAŃ * 

 
1. Strategie informacyjne 

Ich celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonywania 

racjonalnego wyboru. U podstaw tej strategii leży przekonanie, że ludzie, zwłaszcza młodzi, zachowują się ryzykownie, ponieważ zbyt mało 

wiedzą o mechanizmach i następstwach takich zachowań. W związku z tym dostarczenie informacji o skutkach np. palenia tytoniu, ma 

spowodować zmianę postaw, a w konsekwencji - nie podejmowanie zachowań ryzykownych. 

 

2. Strategie edukacyjne 

Mają pomóc w rozwijaniu ważnych umiejętności psychologicznych i społecznych (umiejętności nawiązywania kontaktów z ludźmi, radzenia 

sobie ze stresem, rozwiązywania konfliktów, opierania się naciskom ze strony otoczenia itp.). U podstaw tych strategii leży przekonanie, że dzieci 

i młodzież, nawet dysponująca odpowiednią wiedzą, podejmuje zachowania ryzykowne z powodu braku wielu umiejętności niezbędnych w życiu 

społecznym. Te deficyty uniemożliwiają im budowanie głębszych, satysfakcjonujących związków z ludźmi czy odnoszenia sukcesów. Szukają 

wiec chemicznych, zastępczych sposobów radzenia sobie z trudnościami. 

3. Strategie działań alternatywnych 

Ich celem jest pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb (np. sukcesu, przynależności) oraz osiąganie satysfakcji życiowej przez stwarzanie 

możliwości zaangażowania się w działalność pozytywną (artystyczna, społeczna, sportowa, koła zainteresowań itp.). U podstaw tych strategii 

leży założenie, że wiele dzieci i nastolatków nie ma możliwości zrealizowania swej potrzeby aktywności, podniesienia samooceny poprzez 

osiąganie sukcesów, czy też rozwoju zainteresowań. Dotyczy to zwłaszcza młodzieży zaniedbanej wychowawczo. 

4. Strategie interwencyjne 
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Celem tych działań jest pomoc osobom mającym trudności w rozwiązywaniu problemów okresu dorastania oraz wspieranie w sytuacjach 

kryzysowych. Interwencja obejmuje towarzyszenie ludziom w krytycznych momentach życia. Podstawowe techniki w szkole to poradnictwo, 

rozmowa wspierająca oraz doradztwo. W tym obszarze szczególna role odgrywa pedagog, psycholog szkolny oraz instytucje współpracujące ze 

szkołą. 

5. Strategie zmniejszania szkód 

Prowadzone są głównie przez specjalistów współpracujących ze szkołą. Adresatem tych działań są uczniowie z grup najwyższego ryzyka. 

6. Strategie zmian środowiskowych 

Nakierowane są na identyfikację i zmienianie tych czynników środowiska społecznego i fizycznego, które sprzyjają zachowaniom problemowym. 

Mogą one obejmować: modyfikacje środowiska, miejsca przebywania osoby dysfunkcyjnej, zmianę postaw społecznych wobec osób 

dysfunkcyjnych. 

        Wszystkie strategie profilaktyczne stosowane przez szkołę wymagają współpracy z rodzicami oraz różnymi instytucjami i organizacjami               

( min. poradniami, policją, sądem, kuratorami, stowarzyszeniami, fundacjami itd.) 

* (za: Z. B. Gas; 2003; B. Kamińska –Busko - red., 2005) 

  

FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

1. Praca zbiorowa, w grupach (warsztaty psychoedukacyjne, profilaktyczne, integracyjne) oraz praca indywidualna, w tym: 

✓ Zajęcia wychowawcze na godzinach wychowawczych, 

✓ Lekcje przedmiotowe (zajęcia z godnie z podstawą programową kształcenia ogólnego i artystycznego), 

✓ Zajęcia z pedagogiem 

✓ Zajęcia z udziałem specjalistów, np.: psycholog, trener, psychoterapeuta, kurator rodzinny, policjant, lekarz higienistka szkolna 

✓ Zajęcia w świetlicy szkolnej, 

✓ Uroczystości szkolne, 

✓ Spotkania psychoedukacyjne dla uczniów, rodziców, nauczycieli (także online) itd. 
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 METODY PRACY I SPOSOBY REALIZACJI PROGRAMU 

✓ pogadanki, 

✓ wykłady, 

✓ prelekcje, 

✓ prezentacje multimedialne, 

✓ projekcja filmów, 

✓  burze mózgów, 

✓ dyskusja, 

✓ zabawy interakcyjne 

✓ zabawy psychologiczne 

✓ gry edukacyjne 

✓ metody zajęć praktycznych, (np. przygotowanie gazetek ściennych, plakatów) 

✓ konkursy, np. plastyczne itp. 

 

X.  EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 
    Program Wychowawczo - Profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie podlega monitoringowi i ewaluacji pod koniec roku 

szkolnego w celu zbadania czy jest realizowany i przynosi zaplanowane efekty. 

Ewaluacja programu zostanie dokonana poprzez: 

✓ Bieżącą obserwację zachowań uczniów. 

✓ Przeprowadzenie ankiet wśród uczniów. 

✓ Przeprowadzenie ankiet wśród nauczycieli. 

✓ Przeprowadzenie ankiet wśród rodziców. 
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✓ Analizę dokumentacji szkolnej. 

✓ Wywiady z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

  We wrześniu 2021 roku Zespół Nauczycieli opracowujący Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły sporządzi i przedstawi Radzie 

Pedagogicznej całościowy raport z ewaluacji programu. 

 

 

 

 

 

 

XI. OBSZARY DO PRACY WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 

2020/2021 ORAZ REKOMENDACJE CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ 
 Diagnoza sytuacji wychowawczej szkoły oraz aktualne priorytety Centrum Edukacji Artystycznej (CEA) wskazały najważniejsze obszary, 

zadania i kierunki działań w pracy wychowawczo - profilaktycznej szkoły w roku szkolnym 2020/2021. 

REKOMENDACJE CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ (CEA) 

1. Prewencja depresji i działań autodestrukcyjnych wśród uczniów szkół artystycznych. 

2. Ochrona dzieci i młodzieży w sieci. 

3. Profilaktyka uzależnień od środków psychotropowych, narkotyków, dopalaczy, alkoholu i nikotyny. Przeciwdziałanie 

przemocy.  

OBSZARY DO PRACY WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

1. Promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży. 

2. Działania skierowane na rozwój potencjału ucznia. 
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3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za siebie i społeczność, w której żyje. 

4. Bezpieczeństwo uczniów. 

5.  Profilaktyka uzależnień, zapobieganie przemocy. 

6. Kreowanie postaw patriotycznych i obywatelskich. Rozbudzanie poczucia tożsamości narodowej oraz 

świadomości bycia obywatelem Europy i świata. 

 

 

 

 

XII. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W RAMACH PROGRAMU WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNEGO ZESPOŁU SZKÓŁ MUZYCZNYCH NR 1 W RZESZOWIE 

W ROKU SZK. 2020/2021 

 
       

 Aby zrealizować Cele i założenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, przygotowano Harmonogram Działań na rzecz 

Wychowania i Profilaktyki uwzględniający szczegółowe zadania oraz formy i sposoby ich realizacji w bieżącym roku szkolnym. 

 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Zespołu Szkół Muzycznych nr 1 w Rzeszowie 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ W ROKU 2020/2021 
 

 

OBSZAR NR I. –  PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA WŚRÓD DZIECI I MŁODZIEŻY 

 

I. 
 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

FORMY I SPOSÓB REALIZACJI 

 REALIZATORZY 

(R) 

PODMIOTY 

Czy możliwe 

do 
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T

E

R

M

I

N 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

(PW) 

realizacji             

w formie 

nauczania 

zdalnego?` 

(TAK/NIE) 

1. Profilaktyka zachorowań. 

 

Zapoznanie, wdrażanie i przestrzeganie 

procedur związanych z epidemią COVID-19: 

Pogadanki, prelekcje, rozmowy, prezentacje, 

filmy, ćwiczenia praktyczne, konkursy, quizy, 

scenki psychodramatyczne 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

TAK/NIE 

2. Higiena ciała i umysłu. - Higiena ciała i ubioru 

- Zmiana obuwia po przyjściu do szkoły. 

- Rozmowy o wpływie hałasu na nasze 

samopoczucie i zdrowie. 

Pogadanki, prelekcje, rozmowy, prezentacje, 

filmy, ćwiczenia praktyczne, konkursy, quizy, 

scenki psychodramatyczne 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

 

TAK/NIE 

3. Zdrowe odżywianie się. - Poznanie i przestrzeganie zasad 

prawidłowego odżywiania, Piramida 

Zdrowia (konkurs plastyczny, prezentacje 

multimedialne, rozmowy, ćwiczenia 

praktyczne). 

- Dostarczenie uczniom wiedzy na temat 

zagrożeń dla zdrowia: 

✓ Niezdrowe diety 

✓ Konserwanty 

✓ Sterydy 

✓ Napoje energetyzujące itp. 

- Lekcje wychowawcze na temat chorób 

związanych   z nieprawidłowym 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

 

TAK/NIE 
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odżywianiem (otyłość, anoreksja, 

bulimia). 

- Higieniczne i kulturalne spożywanie 

drugiego śniadania, obiadu. 

- Dzień zdrowego śniadania - konkurs. 

- Udział w akcjach „Szklanka mleka” 

oraz „Warzywa i owoce w szkole”. 

- Przekazanie przez pedagoga rodzicom 

 i nauczycielom materiałów 

informacyjnych 

 i edukacyjnych  na temat zdrowego 

odżywiania oraz zaburzeń odżywiania. 

Pogadanki, prelekcje, rozmowy, prezentacje, 

filmy, ćwiczenia praktyczne, konkursy, quizy, 

scenki psychodramatyczne. 

 

4. Zachęcanie do aktywności fizycznej. 

 

- Spacery i zabawy na świeżym powietrzu 

-  Zabawy sportowe na boisku szkolnym 

- Korygowanie wad postawy 

- Organizowanie Dnia Sportu, rajdów, 

wycieczek 

Pogadanki, prelekcje, rozmowy, prezentacje, 

filmy, ćwiczenia praktyczne, konkursy, quizy, 

scenki psychodramatyczne 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

 

TAK/NIE 

5. Kształtowanie u uczniów umiejętności 

organizacji czasu nauki i czasu wolnego, 

pomoc w efektywnym uczeniu się. 

- Lekcje wychowawcze na temat 

efektywnego uczenia się. 

- Pomoc w opracowaniu planów dnia 

uczniom mającym problem z organizacją 

czasu, ze szczególnym uwzględnieniem 

czasu na naukę gry na instrumencie. 

- Praca z uczniem zdolnym – przygotowanie 

go do przesłuchań, konkursów 

muzycznych, koncertów. 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

 
 

 

 

 

TAK/NIE 
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- Praca z uczniami ze specyficznymi 

problemami w nauce, dostosowanie 

wymagań do potrzeb i możliwości ucznia. 

- Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze dla 

uczniów mających problemy w nauce. 

- Indywidualne rozmowy z uczniami na 

temat efektywnych metod uczenia się i ich 

trudności. 

 

 

 

Pedagog, Psycholog 

6. - Etapy życia człowieka - dojrzewanie. 

- Problemy młodzieży w tym okresie. 

- Omawianie trudnych dla dzieci, 

interesujących je problemów związanych z 

okresem dojrzewania. 

- Lekcje wychowawcze, 

- Zajęcia w ramach przedmiotów: 

Wychowanie do życia w rodzinie, biologii, 

- Pogadanki, prelekcje przeprowadzone 

przez higienistkę szkolną (m.in. Program 

„Między nami kobietkami”). 

 Nauczyciele- wychowawcy 

Nauczyciel Biologii, Wychowania 

do życia w rodzinie 

Pedagog 

 Higienistka szkolna 

 

TAK/NIE 

 
 

OBSZAR NR II. -  DZIAŁANIA SKIEROWANE NA ROZWÓJ POTENCJAŁU UCZNIA 

 

II. 
     

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

FORMY I SPOSÓB REALIZACJI 

 

T

E

R

M

I

N 

REALIZATORZY 

(R) 

PODMIOTY 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

(PW) 

Czy możliwe 

do 

realizacji             

w formie 

nauczania 

zdalnego?` 

(TAK/NIE) 

1. Prewencja depresji i działań 

autodestrukcyjnych 

Wśród uczniów szkół artystycznych 

(REKOMENDACJA CEA) 

- Zapoznanie nauczycieli z opracowanymi 

procedurami postępowania w przypadku 

zauważenia obniżonego nastroju u dzieci oraz 

zaobserwowania zachowań autodestrukcyjnych 

ucznia. Uaktualnienie procedur. 

C

a

ł

y 

r

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

TAK/NIE 
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- Informowanie  rodziców i na temat przyczyn, 

objawów i skutków depresji, samobójstw i 

zachowań autodestrukcyjnych (prelekcje, 

materiały edukacyjne). 

- Zajęcia warsztatowe dla młodzieży promujące 

wartości życia i zdrowia. Pytania i 

poszukiwanie odpowiedzi o sens życia i cel 

(dyskusja filozoficzna). 

- Badania socjometryczne diagnozujące pozycje 

uczniów w klasie i zapobiegające wykluczeniu 

- Badania przesiewowe identyfikujące grupy 

uczniów z wysokim i bardzo wysokim 

wynikiem symptomów depresji u dzieci i 

młodzieży. 

o

k 

Psycholog 

Terapeuci 
 

2. Kształtowanie zdrowia psychicznego 

uczniów: 

- Poznawanie swoich mocnych i 

słabych stron, szacunek do siebie, 

budowanie poczucia sprawstwa. 

- Budowanie poczucia własnej 

wartości, szacunku i wiary w siebie 

oraz odporności psychicznej. 

- Akceptacja i docenienie siebie. 

- Radzenie sobie z problemami 

psychicznymi. 

 

 

- Zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne, Lekcje 

wychowawcze pomagające uczniom zyskać 

samoświadomość i samoakceptację. 

-  Rozpoznawanie przez wychowawców potrzeb i 

problemów występujących w klasie. 

- Zaplanowanie i prowadzenie lekcji 

wychowawczych w odniesieniu do 

zdiagnozowanych problemów ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na sygnały obniżonego 

nastroju uczniów, zachowania autodestrukcyjne, 

izolowanie się, odrzucenie przez grupę, wagary. 

- Uwrażliwienie wszystkich nauczycieli, 

rodziców oraz uczniów na możliwe sygnały 

obniżonego nastroju u dzieci i młodzieży. 

- Dostrzeganie w uczniach ich potencjału, 

umiejętności, zdolności oraz uważność na ich 

potrzeby, cele i dążenia. 

- Wspieranie pasji i zainteresowań uczniów; 

między innymi wskazywanie miejsc, gdzie 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Lekarz 

Psycholog 

Terapeuci 
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dzieci mogą je realizować, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, umożliwianie 

zaprezentowania swoich dokonań na forum 

klasy/ szkoły/ rodzicom. 

- Bajkoterapia ( świetlica szkolna, pedagog). 

3. - Uświadamianie, nazywanie i 

wyrażanie uczuć i potrzeb. 

- Radzenie sobie z trudnymi 

emocjami. 

- Problemami emocjonalnymi, 

zranieniami, wykluczeniem itp. 

- Zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne 

dotyczące uczuć. 

- Lekcje wychowawcze.   

- Rozmowy indywidualne z psychologiem 

podczas dyżuru konsultacyjnego w szkole               

(w czasie Covid - telefoniczne), 

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem - 

psychoterapeutą 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci 

 

4. Radzenie sobie ze stresem. 

Radzenie sobie z tremą. 

 

- Zajęcia relaksacyjne, 

- wizualizacje, 

-  medytacje, 

- Arteterapia (np. terapia poprzez muzykę                        

i plastykę), 

- Jak sobie radzić z tremą? – zajęcia warsztatowe 

pomagające poradzić sobie z trudnymi emocjami 

podczas występów, 

- Rozmowy indywidualne z psychologiem, 

podczas dyżuru konsultacyjnego w szkole 

(w czasie Covid - telefoniczne), 

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem – 

psychoterapeutą. 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci 

 

 

5. - Sztuka pozytywnego myślenia. 

- Pozytywny wewnętrzny dialog. 

Radzenie sobie z kompleksami. 

- Rozwijanie twórczej wyobraźni. 

- Zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne, 

- Lekcje wychowawcze, 

- Dyskusja filozoficzna, 

- Rozmowy indywidualne z psychologiem 

podczas dyżuru konsultacyjnego w szkole                   

(w czasie Covid - telefoniczne), 

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem                           

- psychoterapeutą 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci 
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6. Gdzie szukać pomocy, do kogo 

zgłaszać? 

- Ustalenie z uczniami listy osób i instytucji, do 

których można zwrócić się z prośbą o pomoc                  

w sytuacji obniżenia nastroju, depresji, myśli 

samobójczych, samookaleczeń itp. 

- Telefon zaufania "Niebieska Linia", 

- Skrzynka zaufania przy gabinecie pedagoga 

szkolnego, 

- Tablice z ważnymi adresami, telefonami                          

i informacjami w budynku A i B. 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBSZAR NR III. - ROZWIJANIE POCZUCIA ODPOWIEDZIALNOŚCI UCZNIA ZA SIEBIE                               I 

SPOŁECZNOŚĆ W KTÓREJ ŻYJE 

 

 

III. 
 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

FORMY I SPOSÓB REALIZACJI 

 

T

E

R

M

I

N 

REALIZATORZY 

(R) 
PODMIOTY 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

(PW) 

Czy możliwe 

do 

realizacji             

w formie 

nauczania 

zdalnego?` 

(TAK/NIE) 
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1. - Zasady życia w grupie klasowej. 

- Obowiązki uczniów wobec siebie oraz 

wobec innych. 

- Wdrażanie uczniów do świadomego i 

aktywnego uczestnictwa w życiu 

społecznym. 

- Ustalenie i spisanie kodeksów klasowych 

uwzględniających zasady i normy bycia w 

grupie. 

- Rozmowa z uczniami na temat 

konieczności ich przestrzegania. 

- Poznanie obowiązków ucznia wobec siebie 

i innych. 

- Propagowanie przez nauczycieli 

samorządności uczniów poprzez pracę w 

samorządzie klasowym i szkolnym. 

- Planowanie i odpowiedzialne realizowanie 

celów klasy, np.: pomoc innym uczniom w 

nauce, wsparcie kolegów w trudnych 

sytuacjach. 

- Zajęcia warsztatowe/Lekcje wychowawcze 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

TAK/NIE 

 Prawa dzieci i młodzieży. 

Prawa moje i innych. 

- Poznanie praw dziecka, uświadamianie, że 

obowiązkiem każdego jest szacunek                          

i respektowanie praw innych. 

- Zajęcia warsztatowe, godziny 

wychowawcze, Pogadanki, prelekcje, 

prezentacje multimedialne, scenki 

psychodramatyczne, prace plastyczne, 

nauka piosenek o prawach dziecka itp. 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

 

3. - Wzmacnianie pozytywnych postaw 

prospołecznych. 

- Budowanie dobrych relacji w klasie. 

- Integracja zespołów klasowych. 

- Modelowanie przez nauczycieli 

właściwych postaw społecznych, 

kierowanie się zasadami sprawiedliwości, 

szacunku, życzliwości. 

- Zajęcia nakierowane na integrację klasy 

oraz ocenę sytuacji wychowawczej pod 

katem umiejętności społecznych uczniów 

- Zaplanowanie przez nauczycieli lekcji 

wychowawczych rozwijających 

umiejętności społeczne, komunikację, 

radzenie sobie z trudnymi uczuciami i 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Terapeuci, m.in. z Poradni Leczenia 

Uzależnień 

TAK/NIE 
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napięciem, rozwijanie empatii, 

rozwiązanie konfliktów, asertywność oraz 

promowanie wartości: szacunku, kultury 

osobistej, odpowiedzialności za swoje 

zachowanie. 

- Gry i zabawy interakcyjne przełamujące 

onieśmielenie, ułatwiające wzajemne 

poznawanie siebie, budowanie zaufania w 

grupie. 

- Dostrzeganie, nazywanie i wzmacnianie 

przez nauczycieli każdego przejawu 

empatii wśród uczniów. 

- Gry i zabawy interakcyjne rozwijające 

umiejętność nawiązywania relacji 

bazujących na zaufaniu, szacunku, empatii 

i zrozumieniu. 

- Gry i zabawy interaktywne i inne działania 

integrujące zespół klasowy. 

Lekcje wychowawcze 

Zajęcia warsztatowe, psychoedukacyjne 

4. Pokojowe rozwiązywanie konfliktów. 

Mediacje rówieśnicze. 

- Gry i zabawy interakcyjne doskonalące 

komunikację. 

- Poznawanie sposobów rozwiązywania 

problemów i konfliktów bez przemocy. 

- Wprowadzenie uczniów do metody 

pokojowego rozwiązywania konfliktów 

poprzez Mediacje rówieśnicze - udział w 

Programie „Szkoła Myślenia 

Pozytywnego – komunikacja bez 

przemocy i mediacje w szkole dbającej o 

zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży”. 

- Zajęcia warsztatowe, 

- Lekcje wychowawcze 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Terapeuci, m.in. z Poradni Leczenia 

Uzależnień 

TAK/NIE 
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- Scenki psychodramatyczne, burze mózgów 

itp. 

 
 

OBSZAR NR IV. – BEZPIECZEŃSTWO UCZNIÓW 

 
IV. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY I SPOSÓB REALIZACJI T

E

R

M

I

N 

REALIZATORZY 

(R) 

PODMIOTY 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

(PW) 

Czy możliwe 

do 

realizacji             

w formie 

nauczania 

zdalnego?` 

(TAK/NIE) 

1. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą. - Poznanie Statutu Szkoły i innych 

dokumentów szkoły, w których zawarte są 

zasady bezpieczeństwa 

- Spotkania z policjantem – prelekcja na temat 

bezpieczeństwa – treść i tematyka spotkań z 

uczniami zostanie dostosowana do wieku 

dzieci. 

- Szkolenie dla nauczycieli na temat; Przepisy 

prawa dot. Bezpieczeństwa w szkole 

(prowadzący: Piotr Filip) 

- Niezwłoczne, adekwatne i rozważne 

reagowanie nauczycieli na niepokojące 

sygnały, np.: wagary, przemoc, wulgaryzmy, 

używki. 

- Ustalenie z uczniami listy osób i instytucji, 

do których można zwrócić się z prośbą o 

pomoc w sytuacjach zagrażających ich 

bezpieczeństwu 

- Lekcje wychowawcze na temat 

bezpieczeństwa w szkole i poza szkołą 

 

I

X

, 

X 

2

0

2

0 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Policjant 
 

TAK/NIE 
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- Informowanie rodziców o problemach 

występujących w klasie i działaniach 

podejmowanych przez szkołę, Wspólne 

poszukiwanie rozwiązań. 

2. - Bezpieczeństwo w sieci, zagrożenia                

(m. in. łatwy dostęp do środków 

psychotropowych i narkotyków) 

- Jak radzić sobie z cyberprzemocą? 

(hejt, kradzież danych, itd.). (CEA) 

- Warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów, 

lekcje wychowawcze na temat zagrożeń 

związanych z korzystaniem z Internetu. 

- Prelekcje, prezentacje służące poznaniu 

i wyćwiczeniu sposobów radzenia sobie 

z cyberprzemocą. 

C

a

ł

y 

r

o

k 

 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci, m.in.                   z Poradni 

Leczenia Uzależnień 

Policjant 

TAK/NIE 

3. - Korzyści i zagrożenia korzystania z 

Internetu – rady, przestrogi dla rodziców, 

opiekunów i nauczycieli. 

- Kontrola rodzicielska. 

- Szkolenie nauczycieli i wyposażenie ich w 

wiedzę o zagrożeniach związanych z 

Internetem (Prelekcja, materiały 

edukacyjne, prezentacje) 

- Informowanie rodziców w czasie zebrań o 

zagrożeniach ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na: autoagresję, symptomy depresji 

cyberprzemoc, uzależnienie od urządzeń 

multimedialnych i gier komputerowych, 

- Zaznajomienie  przez pedagoga i 

wychowawców klas rodziców uczniów                      

z Programem Profilaktycznym "Nie 

zgub dziecka w sieci" dostępnym w 

Internecie 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci, m.in. z Poradni Leczenia 

Uzależnień 

Policjant 

 

TAK/NIE 

 

 

OBSZAR NR V. - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ, ZAPOBIEGANIE PRZEMOCY 

 
V. ZADANIA DO REALIZACJI FORMY I SPOSÓB REALIZACJI T

E

REALIZATORZY 

(R) 

PODMIOTY 

Czy możliwe 

do 

realizacji             

w formie 
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R

M

I

N 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

(PW) 

nauczania 

zdalnego?` 

(TAK/NIE) 

1. Diagnoza zagrożeń w zakresie 

uzależnień (CEA). 

 

 

Przeprowadzenie celowanej diagnozy wśród 

uczniów na poszczególnych etapach 

edukacyjnych i,  w oparciu o otrzymane 

wyniki, opracowanie wniosków oraz 

dostosowanie działań dedykowanych 

najbardziej palącym problemom. 

X

, 

X

I 

2

0

2

0 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

TAK/NIE 

2. Profilaktyka uzależnień i zachowań 

ryzykownych (CEA). 

- Propagowanie przez specjalistów i 

nauczycieli wiedzy dotyczącej uzależnień, 

w tym zagrożeń stwierdzonych w szkole, 

np.: palenia papierosów, używania 

substancji psychoaktywnych, leków, 

uzależnienia od urządzeń 

multimedialnych, cyberprzemocy poprzez 

zajęcia psychoedukacyjne, pogadanki, 

wykłady, quizy, prace plastyczne, 

konkursy itp. 

- Dostarczenie uczniom informacji, jak się 

zachować w sytuacji, gdy są świadkami 

aktów agresji wobec innego ucznia. 

 Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci, m.in.                     z Poradni 

Leczenia Uzależnień 

 

TAK/NIE 

3.   Asertywność i stawianie granic. - Poznanie i ćwiczenie zachowań 

asertywnych – lekcje wychowawcze, 

warsztaty psychoedukacyjne dla uczniów. 

- Ćwiczenia praktyczne w wyznaczaniu i 

obronie własnych granic. 

I 

S

E

M

E

S

T

R 

2

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Terapeuci 

TAK/NIE 
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0

2

0

/

2

0

2

1 

4. - Rodzaje przemocy i jak sobie                    

z nimi radzić? 

- Przeciwdziałanie przemocy i 

zachowaniom ryzykownym (CEA). 

- Rozpoznawanie różnych form przemocy i 

nauka sposobów radzenia sobie z 

przemocą – lekcje wychowawcze i zajęcia 

psychoedukacyjne dla uczniów 

- Godziny wychowawcze/Lekcje 

profilaktyczno - wychowawcze 

uwzględniające problematykę agresji, 

przemocy, w tym nagrywania i 

publikowania filmów i zdjęć uczniów, 

szantażowania, stalkingu itp. 

- Szkolenie dla nauczycieli i rodziców 

omawiające tematykę przemocy i 

zachowań ryzykownych. 

- Informowanie rodziców w czasie zebrań o 

zagrożeniach 

I 

S

E

M

E

S

T

R 

2

0

2

0

/

2

0

2

1 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci, m.in.                   z Poradni 

Leczenia Uzależnień, 

 

TAK/NIE 

5. Profilaktyka przemocy - Porozumienie 

bez przemocy /Język żyrafy w szkole/ 

(CEA). 

- Szkolenie online (wykłady i warsztaty) dla 

dyrektora, nauczycieli, rodziców i uczniów 

"Szkoła Myślenia Pozytywnego – 

komunikacja bez przemocy i mediacje w 

szkole dbającej o zdrowie psychiczne 

dzieci i młodzieży”. 

- Udział rodziców i nauczycieli w 

warsztatach psychoedukacyjnych „ Szkoła 

dla Rodziców i Wychowawców”. 

 Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci m.in.                   z Poradni 

Leczenia Uzależnień, 

TAK/NIE 
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6. Gdzie szukać pomocy? - Ustalenie z uczniami listy osób i instytucji, 

do których można zwrócić się z prośbą o 

pomoc w sytuacji przemocy 

- Udzielenie rodzicom wskazówek, gdzie 

szukać pomocy w sytuacji, gdy ich dziecko 

zagrożone jest jakąś forma przemocy 

(rozmowy indywidualne, materiały 

edukacyjne). 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

Psycholog 

Terapeuci 

Policjant 

TAK/NIE 

7. Procedura Niebieskiej Karty/ Diagnoza 

(CEA). 

- Tworzenie wykazu uruchamianych w 

szkole procedur Niebieska Karta 

- Otoczenie szczególną opieką, troską i 

uważnością uczniów - ofiar przemocy 

domowej i rówieśniczej. 

C

a

ł

y 

r

o

k 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Higienistka szkolna 

TAK/NIE 

 

 

 

OBSZAR NR VI. - KREOWANIE POSTAW PATRIOTYCZNYCH I OBYWATELSKICH, 

ROZBUDZANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI NARODOWEJ 

ORAZ ŚWIADOMOŚCI BYCIA OBYWATELEM EUROPY I ŚWIATA 

 
 

VI. 
 

ZADANIA DO REALIZACJI 

 

FORMY I SPOSÓB REALIZACJI 

 

TERMIN 

REALIZATORZY 

(R) 

PODMIOTY 

WSPÓŁDZIAŁAJĄCE 

(PW) 

1. Kształtowanie u uczniów postawy 

patriotyzmu. 

Realizacja tematyki związanej z 

podkreśleniem wartości najbliższego 

środowiska oraz świadomości własnych 

korzeni budującej poczucie tożsamości 

narodowej oraz poczucie bycia obywatelem 

świata: 

 

                                     

Cały rok 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 
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- Mój dom ( np. tradycje i zwyczaje w 

rodzinie, wychowanie do życia w rodzinie,  

okazywanie szacunku i troski wszystkim 

członkom rodziny, poznawanie swoich korzeni 

(np. tworzenie drzewa genealogicznego) 

- Moja szkoła ( np. Święto Patrona Szkoły, 

zapoznanie uczniów z życiorysem Patrona 

Szkoły – Karola Szymanowskiego). 

- Moje miasto - np. poznanie historii, legend i 

zabytków Rzeszowa, wycieczka po Rzeszowie, 

poznanie historii i tradycji naszego regionu, 

odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci 

(wycieczki), zapoznanie uczniów z życiem 

postaci z naszego regionu ważnych dla Polski. 

- Moja Ojczyzna - np. udział w obchodach 

świąt narodowych, uświadomienie roli i 

wartości symboli państwowych i miejsc 

pamięci narodowej, przypomnienie symboli 

narodowych oraz hymnu państwowego, 

(śpiewanie pieśni patriotycznych). 

Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych. 

Poruszanie tematów związanych z 

patriotyzmem na lekcjach: historii, języka 

polskiego, plastyki, muzyki oraz godzin 

wychowawczych. 

 Lekcje wychowawcze, przedmiotowe, 

 Pogadanki 

 Prezentacje 

 Spotkania z kombatantami 

 Apele 

 Akademie szkolne 

Konkursy 

Gazetki szkolne 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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 Lekcje muzealne 

Udział w koncertach imprezach artystycznych 

o charakterze patriotycznym. 

Dyskusja filozoficzna na temat: Patriotyzm 

wczoraj i dziś. 

 

 

 

 

 

Pedagog 

2. Kultywowanie obrzędowości i szacunek 

do tradycji. 

Udział uczniów w tworzeniu tradycji i 

obrzędowości: Przedstawienia teatralne – 

wystawianie jasełek (klasy 1-3) 

 

Organizacja uroczystości klasowych, np.: 

andrzejki, mikołajki, wigilia klasowa itp. 

 

XII 2020 

 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

 

3. Kształtowanie postawy dbania o dobre 

imię szkoły, narodu i Ojczyzny. 

Wspólne dbanie o dobre imię szkoły, narodu            

i     Ojczyzny – rozmowy, pogadanki, dbanie       

o właściwą postawę. 

Udział Sztandaru Szkoły w szkolnych                        

i miejskich uroczystościach i obchodach świąt 

patriotycznych. 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

Samorząd 

Uczniowski 

4. Wyrabianie u uczniów postawy i 

poczucia bycia obywatelem świata. 

Polska w Europie i świecie, np. poznanie 

krajów Unii Europejskiej, ekumenizm, 

tolerancja, inne kultury itp. 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, rozmowy, 

dyskusje. 

Cały rok Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 

5. Rozwijanie wrażliwości 

na problemy środowiska i świata, 

wyrabianie poczucia odpowiedzialności 

za Planetę Ziemię. 

Przybliżenie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska naturalnego, 

np.: „Dzień Ziemi”, selektywna zbiórka 

odpadów – recykling, konkursy plastyczne, 

happeningi, prezentacje multimedialne, filmy, 

scenki psychodramatyczne, lekcje 

wychowawcze, lekcje przedmiotowe 

- Zajęcia warsztatowe  w oparciu o materiały 

PAH dla uczniów klas z wszystkich etapów 

nauczania. 

Cały rok Wychowawcy klas 

Wychowawcy 

świetlicy szkolnej 

Nauczyciele 

Pedagog szkolny 
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XIII. PROCEDURY POSTĘPOWANIA W SYTUACJACH TRUDNYCH 
 

W ramach działań wychowawczo - profilaktycznych  szkoły  opracowane zostały Procedury: 

1. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia. 

2. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego. 

3. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem 

alkoholu lub narkotyków. 

4. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancje przypominającą wyglądem narkotyk. 

5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą 

narkotyk. 

6. Procedura postępowania wobec uczniów niesystematycznie realizujących obowiązek szkolny 

7. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy. 

8. Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o stosowanie przemocy w rodzinie ucznia. 

9. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko zachowań 

samobójczych. 

10. Procedura w przypadku wtargnięcia terrorystów do szkoły. 

11. Algorytm postępowania z uczniem w sytuacji nasilenia zaburzonych zachowań - Co może zrobić nauczyciel w sytuacji,                       

gdy dziecko przejawia silne emocje? (Opracowanie Marzanna Knap). 
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Działania interwencyjne: 

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

się w stan odurzenia, uprawia nierząd, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji, nauczyciel powinien podjąć 

następujące kroki: 

 

1. Przekazać uzyskaną informację wychowawcy klasy. 

2. Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły. 

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

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

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

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

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

demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadania o zaistniałej sytuacji sąd rodzinny lub policję ( specjalistę d/s nieletnich). 

5. Podobnie, w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań wychowawczych (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie 

ucznia, spotkania z pedagogiem) a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadania sąd rodzinny lub 

policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji. 

6. Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala sankcje karne zgodnie ze Statutem Szkoły. 

7. Jeżeli zachowania świadczące o demoralizacji przejawia uczeń, który ukończył 18 lat a nie jest to udział w działalności grup przestępczych 

czy popełnienie przestępstwa to postępowanie nauczyciela powinno być zgodne ze Statutem szkoły. 

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

działalności grup przestępczych, zgodnie z Art.304 § 2 kodeksu postępowania karnego, dyrektor szkoły jako przedstawiciel instytucji jest 

obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym prokuratora lub policję. 
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1.Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia 
 

1. Interwencja natychmiastowa odizolowanie ucznia od rówieśników. 

2. Zabezpieczenie miejsca zdarzenia i ograniczenie do minimum kontakt osób postronnych ze śladami zdarzenia. 

3. W razie potrzeby udzielenie pierwszej pomocy. 

4. Powiadomienie wychowawcy klasy, pedagoga szkolnego i dyrekcji. 

5. Przekazanie sprawcy wychowawcy, nauczycielowi, dyrektorowi lub pedagogowi szkolnemu pod opiekę. 

6. Przeprowadzenie rozmowy z uczniem mającej na celu wyjaśnienie okoliczności zajścia. 

7. Powiadomienie rodziców ucznia. 

8. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku gdy sprawa jest poważna( rozbój, uszkodzenie ciała, itp.). 

9. Zabezpieczenie ewentualnych dowodów przestępstwa lub przedmiotów pochodzących z przestępstwa i przekazanie ich policji. 

10. Dyrektor szkoły ustala karę dla sprawcy ( zgodnie ze Statutem Szkoły). 

 

 

 

2. Procedura postępowania wobec ucznia, który stał się ofiarą czynu karalnego 

1. Udzielenie pierwszej pomocy medycznej, bądź zapewnienie jej udzielenia przez wezwanie lekarza, w przypadku, kiedy ofiara doznała 

obrażeń. 

2. Niezwłoczne powiadomienie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego, wychowawcę klasy. 

3. Niezwłoczne powiadomienie rodziców ucznia. 

4. Niezwłoczne powiadomienie policji w przypadku, kiedy istnieje konieczność profesjonalnego zabezpieczenia śladów przestępstwa, 

ustalenie okoliczności ewentualnych świadków zdarzenia. 
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3.Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na  terenie szkoły znajduje się uczeń będący 

pod wpływem alkoholu lub narkotyków 

1. Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy. 

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

zagrożone jego życie ani zdrowie. 

3. Powiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły, pedagoga szkolnego. 

4. Dyrektor szkoły wzywa rodziców bądź prawnych opiekunów. 

5. Nauczyciel interweniujący lub wychowawca klasy, pedagog szkolny przeprowadzają rozmowę wstępną z uczniem aby ustalić rodzaj użytego 

środka, ilości, sposobu pozyskania, osób trzecich. 

6. Nauczyciel wzywa lekarza w celu stwierdzenia stanu trzeźwości i ewentualnie udzielenia pomocy medycznej. O pozostawieniu ucznia w 

szkole lub przewiezieniu go do placówki służby zdrowia decyduje lekarz ( koszty z tym związane pokrywają rodzice). 

7. Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia będącego pod wpływem alkoholu lub narkotyków odmawiają 

przyjścia do szkoły. W przypadku stwierdzenia przez lekarza stanu nietrzeźwości nie zagrażającego życiu policja ma możliwość 

przewiezienia ucznia do Izby wytrzeźwień, albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia.    

8. Spożycie alkoholu na terenie szkoły przez ucznia, który ukończył 17 lat stanowi wykroczenie z Art. 43 ust. 1 Ustawy o wychowaniu w 

trzeźwości. Należy o tym fakcie bezwzględnie powiadomić policję. 

9. Ustalenie przez Dyrektora Szkoły i Radę Pedagogiczną sankcji karnych w stosunku do ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły. 

10. Przekazanie rodzicom pisemnej informacji na temat wyciągniętych w stosunku do ucznia konsekwencji.   
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4.Procedura postępowania w przypadku gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą 

wyglądem narkotyk 

1. Nauczyciel zachowując środki ostrożności zabezpiecza substancje przed dostępem do niej osób niepowołanych do czasu przyjazdu policji. 

2. Próbuje, jeśli to jest możliwe ustalić, do kogo znaleziona substancja należy. 

3. Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, wzywa policję. 

4. Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancje oraz informacje dotyczącą zdarzenia. 

 

 

 

 

 

 

5.Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję 

przypominającą narkotyk 

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

substancję(nauczyciel ma prawo żądać, aby uczeń pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni). Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie 

wykonywać tych czynności tj. przeszukania odzieży ani teczki ucznia – jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji. 

2.  Dyrektor szkoły wzywa rodziców do natychmiastowego wstawiennictwa 

3.  Dyrektor szkoły wzywa policję, która zabiera znalezioną substancję. 

4.  Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie. 

5.  Dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną ustala karę dla ucznia w oparciu o Statut Szkoły. 
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 6.Procedura postępowania wobec uczniów niesystematycznie realizujących obowiązek szkolny 

1. W przypadku stwierdzenia przez nauczyciela nieobecności ucznia na zajęciach szkolnych świadczących o unikaniu przez niego zajęć 

dydaktycznych, nauczyciel winien niezwłocznie poinformować o tym fakcie wychowawcę klasy. 

2. Wychowawca nawiązuje kontakt z rodzicami (opiekunami prawnymi) ucznia i wyjaśnia, czy jego absencja jest usprawiedliwiona, czy też 

nie. Jeśli nie – zobowiązuje rodziców do wzmożenia kontroli nad dzieckiem. 

3. Przeprowadza rozmowę wyjaśniającą z uczniem o przyczynach nieobecności, informuje ucznia o konsekwencjach, jakie pociąga za sobą 

absencja w szkole. Oferuje pomoc w nadrabianiu zaległości oraz pomoc w rozwiązaniu problemów, które wpłynęły na to, że uczeń nie 

uczęszczał na lekcje (wszystkie ustalenia zostają zapisane w dokumentacji wychowawcy klasy o uczniu i podpisane przez jego rodziców). 

4. Jeżeli pomimo ustaleń uczeń nadal opuszcza zajęcia szkolne bez usprawiedliwienia, wychowawca zgłasza ten problem do pedagoga 

szkolnego z opisem przeprowadzonych wcześniej czynności i podjętymi działaniami. 

5. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, dotyczącą przyczyn nieobecności w szkole i zobowiązuje go do systematycznego 

uczęszczania na zajęcia oraz zgłaszania się do pedagoga na rozmowę kontrolną. 

6. Pedagog szkolny, wychowawca klasy oraz rodzice ucznia podejmują wspólne działania zaradcze w celu regularnego realizowania 

obowiązku szkolnego przez ucznia. 

 

        W przypadku braku współpracy rodziców ze szkołą oraz dalszego niesystematycznego uczęszczania na lekcje ich dziecka, szkoła przesyła 

listem poleconym informację zawierającą stwierdzenie, że dziecko nie realizuje obowiązku szkolnego, co jest zagrożone zgłoszeniem do sądu 

rodzinnego o wgląd w sytuację rodzinną ucznia. 

W przypadku, gdy uczeń w dalszym ciągu nie realizuje obowiązku szkolnego, dyrektor szkoły kieruje sprawę do Sądu Rodzinnego oraz składa 

wniosek o wszczęcie egzekucji administracyjnej. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizowania obowiązku szkolnego 

jest zgodna z ustawą o systemie oświaty. 
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7.Procedura postępowania  w przypadku ujawnienia cyberprzemocy 

1.  Ustalenie okoliczności zdarzenia (rodzaj materiału, sposób rozpowszechniania, ustalenie sprawcy, świadków zdarzenia). 

2.  Zabezpieczenie dowodów cyberprzemocy 

3.  Powiadomienie dyrektora lub pedagoga szkolnego. 

4.  Analiza zdarzenia przy współudziale wychowawcy, pedagoga i dyrektora. 

5.  Gdy ustalenie sprawcy nie jest możliwe, należy skontaktować się z dostawcą usługi w celu usunięcia z sieci materiałów. Do  podjęcia takiego 

działania zobowiązuje administratora serwisu  art.14 Ustawy  z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

6.  Powiadomienie policji. 

7.  Gdy sprawcą jest uczeń szkoły przeprowadzenie z nim rozmowy wyjaśniającej, ustalenie okoliczności zajścia, 

8. Zobowiązanie ucznia do zaprzestania takiego postępowania i usunięcia materiału z sieci. 

9.  Powiadomienie rodziców sprawcy. 

10.  Powiadomienie o dalszym postępowaniu i konsekwencjach wobec ich dziecka. 

11.  Zastosowanie konsekwencji regulaminowych wobec ucznia. 

12.  Monitorowanie zachowania ucznia. 

13. Powiadomienie policji lub sądu w sytuacji naruszenia prawa.(np.: groźby karalne, propozycje seksualne, publikowanie nielegalnych treści). 

Zgłoszenia dokonuje dyrektor szkoły. 

14.  Zorganizowanie wsparcia psychicznego ofiarom cyberprzemocy. 

 

8.Procedura postępowania w sytuacji podejrzenia o stosowaniu przemocy w rodzinie ucznia 

1.  Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy podejrzenia dotyczącego stosowania przemocy w rodzinie 

ucznia. 

2.  Wychowawca klasy przeprowadza z uczniem rozmowę wyjaśniającą i sporządza notatkę z rozmowy. 
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3.  Informuje o w/w podejrzeniach pedagoga szkolnego. 

4. Pedagog przeprowadza rozmowę z uczniem, w warunkach gwarantujących swobodę wypowiedzi, zapewniając mu  bezpieczeństwo i 

konieczność pomocy. 

5.  Wzywa na rozmowę wyjaśniającą rodzica, lub najbliższą dziecku osobę, niepodejrzewaną o przemoc, w celu wyjaśnienia sytuacji. 

6.  Wszczęcie procedury następuje przez wypełnienie formularza „Niebieska Karta”, w obecności  ucznia dotkniętego przemocą. 

7.  Wszczynając procedurę, należy podjąć współpracę z policją. 

8.  Wypełniony formularz „Niebieskiej Karty” przekazuje się przewodniczącemu Zespołu Interdyscyplinarnego ( MOPS ) nie później niż w 

terminie 7 dni od wszczęcia procedury. 

9.  Dalszy tok postępowania leży w kompetencji przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego. 

10. Pokrzywdzonego ucznia otacza się opieką psychologiczno – pedagogiczną. 

 

9.Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia występowania u ucznia czynników wskazujących na ryzyko 

zachowań samobójczych 

 

         O ryzyku zachowań samobójczych świadczyć może wystąpienie poniższych czynników: mówienie o poczuciu beznadziejności, 

bezradności, mówienie wprost o myślach samobójczych, izolacja, zamykanie się w sobie duże zmiany charakteru, okaleczanie się. 

1.  Każdy pracownik szkoły jest zobowiązany do zgłoszenia wychowawcy klasy, zauważonych u ucznia czynników świadczących o ryzyku 

zachowań samobójczych. 

2. Wychowawca klasy wraz z pedagogiem szkolnym diagnozują sytuację: przeprowadzają z uczniem rozmowę na temat samopoczucia, 

problemów itp. 

3. Dokonują analizy sytuacji szkolnej i rodzinnej ucznia w celu wstępnego ustalenia przyczyn, kontaktują się z rodzicami, by ustalić powody 

zmian w zachowaniu ucznia. 

4.  Przekazują informację o zagrożeniu, rodzicom i dyrektorowi szkoły. 
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5. Ustalają z rodzicami zasady wzajemnych kontaktów, proponują pomoc psychoterapeutyczną u specjalistów. 

6.  Zobowiązują rodziców do dopilnowania, aby dziecko uczęszczało na terapię, a w razie potrzeby było leczone specjalistycznie. 

7. Informują nauczycieli o konieczności szczególnego nadzoru nad uczniem w szkole i podczas wycieczek, wyjść, wyjazdów szkolnych. 

8. Jeśli podczas pobytu w szkole lub podczas wyjść, wyjazdów szkolnych uczeń wykazuje zachowania wskazujące na ryzyko zachowań 

samobójczych, nauczyciele informują o zaistniałej sytuacji rodziców. Zobowiązują rodziców do przyjazdu po dziecko. Przekazują dziecko 

pod opiekę rodzicom. W razie konieczności wzywają pomoc – pogotowie ratunkowe, policję. 

 

 

 

 

 

10.Procedura w przypadku wtargnięcia terrorystów do szkoły 

1. Wycisz i uspokój uczniów. 

2. Zaopiekuj się uczniami ze SPE i uczniami, którzy potrzebują pomocy. 

3. Każ bezwzględnie wyciszyć, wyłączyć telefony. 

4. Zasłoń okno i zgaś światło. 

5. Poinformuj policję wysyłając informację tekstową – SMS o zaistniałej sytuacji. 

6. Zastaw drzwi ciężkim meblem (ławką, biurkiem). 

7. Nie pozwól uczniom przemieszczać się. 

8. Połóż się wraz z uczniami na podłodze z dala od drzwi i okien. 

9. Jeśli padną strzały, nie krzycz i daj znak milczenia uczniom. 

10.  W przypadku wtargnięcia napastnika do pomieszczenia – wykonuj polecenia. 

11.  Na żądanie terrorystów oddaj im przedmioty osobiste np.: telefon. 

12.  Pytaj zawsze o pozwolenie, np.: gdy chcesz zwrócić się do uczniów z jakimś poleceniem. 

13.  Nie patrz terrorystom w oczy, unikaj kontaktu wzrokowego. 
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14.  Nigdy nie odwracaj się plecami do napastnika, nie wykonuj gwałtownych ruchów. 

15.  Nie lekceważ przeciwnika i nie bądź agresywny. 

16.  Poinformuj napastnika o uczniach ze schorzeniami. 

17.  Zawsze korzystaj z dobrej woli terrorystów. 

18. W chwili podjęcia działań zmierzających do uwolnienia, wykonuj polecenia terrorystów. 

19.  Po wydaniu polecenia wyjścia – opuść wraz z uczniami pomieszczenie jak najszybciej, oddal się we wskazanym kierunku. 

20.  Nie zatrzymuj się dla zabrania rzeczy osobistych. 

21.  Po wyjściu z budynku, sprawdź obecność uczniów w celu upewnienia się, czy są wszyscy uczniowie – o braku któregokolwiek 

poinformuj policję. 

22.  Powiadom rodziców o zaistniałym zdarzeniu, nie pozwól żadnemu uczniowi samodzielnie wrócić do domu. 

 

 

 

 
 

L

.

P. 

CO MOŻE ZROBIĆ NAUCZYCIEL W SYTUACJI, GDY DZIECKO PRZEJAWIA SILNE EMOCJE? 
 ALGORYTM POSTĘPOWANIA Z UCZNIEM W SYTUACJI NASILENIA ZABURZONYCH ZACHOWAŃ (Opracowanie Marzanna Knap) 

1. Oddziel dziecko od innych uczniów. 

- Stań między dzieckiem, a pozostałymi uczniami. 

- Staraj się nie dotykać dziecka. 

2. Powiedz STOP/nie zgadzam się na ... 

- Opisz zachowanie dziecka, np. Nie zgadzam się, na bicie dzieci. 
- Nie oceniaj go, nie etykietuj. 

3. Wskaż miejsce, w którym uczniowie mają usiąść 
- Jeśli jest to możliwe, odeślij uczniów do innej sali poproś innego dorosłego, by nad nimi czuwał. 

4. Daj uczniom zadanie, którym się mają zająć. 
- Zadanie/ zabawa powinno być atrakcyjne i znane dzieciom. 

– Ważne jest, by nie stygmatyzować dziecka, że to z jego powodu są te ćwiczenia, tylko wskazać różne ważne okoliczności, w których może się tak zdarzyć, 

np. zasłabnięcie ucznia. 

5. Wskaż lidera spośród uczniów, który pokieruje grupą podczas zadania/zabawy. 

- Należy wcześniej przećwiczyć z dziećmi i wybrać atrakcyjną dla nich zabawę. 
- Należy tez wcześniej wybrać 2 - 3 liderów, spośród których nauczyciel wskaże jednego w danej sytuacji. 

6. Pozwól dziecku na okazywanie emocji. 
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- Odzwierciedlaj jego uczucia, okazuj zrozumienie dla jego uczuć, odwołuj się do tego, co widzisz w zachowaniu dziecka. 
Np.: Widzę, że szarpiesz krzesło i myślę, że coś cię zdenerwowało. Rozumiem, że jesteś rozzłoszczony. Widzę, że płaczesz i wyobrażam sobie, że spotkało cię coś przykrego. 

Słyszę jak głośno krzyczysz i myślę, że masz ważny powód skoro tak robisz. 

- Powtarzaj te zdania spokojnie i tak długo aż nawiążesz kontakt z dzieckiem, czyli, gdy dziecko przestanie płakać lub krzyczeć, ograniczy destrukcyjne zachowanie. 
- Unikaj określeń typu: tak..., ale.... (np.: Rozumiem, że jesteś zły, ale zachowujesz się niewłaściwie.). 
- Bądź cierpliwy - nie karć dziecka, gdy nie odpowiada tobie, skoncentruj się na jego emocjach i mów do niego. 

7. Zapytaj dziecko, czego w tej sytuacji potrzebuje / co by mu teraz pomogło? 

8. Pomóż dziecku zrealizować jego potrzeby. 

9. 

 

Zapytaj dziecko, co może zrobić następnym razem, gdy będzie zdenerwowane zamiast niszczenia krzesła/bicia kolegi/krzyczenia itp.? 
- Kontynuuj rozmowę do czasu aż dziecko wskaże jeden lub dwa sposoby konstruktywnego zachowania. 

- Jeśli dziecko nie potrafi wskazać sposobów, nie krytykuj go za to, tylko wesprzyj słowami, że czasami trudno coś wymyślić, gdy jest się zdenerwowanym. 

- Zaproponuj, że porozmawiacie o tym po lekcji / na przerwie ... 
10

. 
Zapytaj dziecko czy jest gotowe wrócić do zajęć z grupą? 

11
. 

Pochwał pozostałych uczniów za stosowanie się do twoich poleceń. 

 

 
Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły  opracował Zespół w składzie: 
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Rzeszów, dnia 29. 09. 2020 r. 


