
Program profilaktyczno – wychowawczy
Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Mostkach

Klasa II

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego dla klasy II jest rozwój ucznia w

wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i

intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w

osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów

w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez

profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych

sytuacjach. Ważne jest, aby uczniowie umieli prowadzić zdrowy styl życia, mieć wiedzę na

temat używek i jak nie popaść w uzależnienia, budować satysfakcjonujące relacje i

współpracować z innymi, brać odpowiedzialność za własne postępowanie, dbać o

bezpieczeństwo własne i innych, dostrzegać problemy drugiego człowieka, kierować się

przyjętymi w szkole wartościami, kształtować swoje postawy prospołeczne i patriotyczne.



I. Edukacja zdrowotna.
Działania wychowawcze Działania edukacyjne Formy działań

profilaktycznych

1. Wspomaganie
uczniów w rozwoju
ukierunkowane na
osiągnięcie dojrzałości
fizycznej – kształtowanie
postaw sprzyjających
zdrowiu.

1. Kształtowanie nawyku
dbania
o własne zdrowie, estetykę
własną
i otoczenia. Utrzymanie
higieny ciała
i dbałość o schludny wygląd.

2. Nabywanie umiejętności
zdrowego stylu życia.
Umiejętne zagospodarowanie
czasu wolnego – zajęcia z
wychowawcą.

3. Kształtowanie sprawności
fizycznej
i odporności. Rozwijanie
nawyku uprawiania sportu i
posiadanych predyspozycji do
uprawiania dyscyplin
sportowych.

4.  Rozwijanie świadomości
potrzeby dezynfekcji rąk,
higieny osobistej i czystości
stanowiska pracy.

- Działania informacyjne –
dostarczanie wiarygodnych
informacji na temat
warunków zdrowego życia
- Długofalowe wspieranie
ucznia w rozwoju
i zdrowym stylu życia
poprzez:
- realizację zajęć z zakresu
edukacji zdrowotnej
- prowadzenie pogadanek
na godzinach
wychowawczych zgodnie z
treściami uwzględnionymi
w podstawie programowej
- Organizacja wypoczynku
w czasie wolnym,
konkursów dotyczących
zdrowego stylu życia
- Prace na terenie szkoły i
otoczenia
- Pielęgnacja roślin w
szkole i na terenie
szkolnym
- Opieka nad zwierzętami w
trakcie zimy

2. Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności za
zdrowie swoje
i innych.

1. Kształtowanie umiejętności
interpersonalnych;
kształtowanie umiejętności
kontrolowania emocji
i radzenia sobie ze stresem.
2. Kształtowanie umiejętności
podejmowania decyzji.
3. Zachowanie zasad
bezpieczeństwa poruszania
się na drogach i ulicach
(bezpieczna droga do szkoły).

- Wyposażenie w
umiejętności skutecznego
dbania o własne zdrowie
- Spotkania ze specjalistami
- Gazetki ścienne i ulotki
- Udział w ogólnopolskich
akcjach i konkursach
prozdrowotnych
- Spotkania z pielęgniarką
szkolną

3. Ugruntowanie wiedzy
z zakresu zdrowego
odżywiania się,
uświadamianie korzyści

1. Poszerzanie wiedzy na
temat zdrowego stylu życia.

- Filmy na temat zdrowego
stylu życia



z aktywności fizycznej.
Stosowanie profilaktyki.

2. Kształtowanie
prozdrowotnych wzorców
konsumpcyjnych.

- Udział w konkursach
plastycznych o tematyce
zdrowego żywienia

4. Profilaktyka uzależnień. 1. Uświadomienie dzieci o
konsekwencjach picia
alkoholu, paleniu papierosów
zażywania narkotyków.
2. Nabywanie umiejętności
opierania się naciskom
otoczenia

- Pogadanki, filmy o
uzależnieniach
- Udział w konkursach
plastycznych o tematyce
uzależnień
- Spotkania z pielęgniarką,
rozmowy z wychowawcą

II. Kształtowanie postaw społecznych.

Działania wychowawcze Działania edukacyjne Formy działań
profilaktycznych

1. Przygotowanie uczniów do
aktywnego
i świadomego uczestnictwa
w życiu społecznym oraz
podejmowania działań na
rzecz środowiska szkolnego
i lokalnego, w tym do
podejmowania działań
wolontariatu. Kształtowanie
właściwych postaw
szlachetności,
zaangażowania społecznego.

1. Rozwijanie samorządności
uczniów
2. Rozwijanie umiejętności
komunikacyjnych: wyrażanie
własnych opinii, przekonań i
poglądów
3. Rozwijanie świadomości
dotyczącej roli osób
znaczących i autorytetów.

- Zajęcia i warsztaty
specjalistyczne (np.
akademia, zajęcia dla
rówieśników, wystąpienia
publiczne)
- Opieka nad samorządem
uczniowskim
- Organizacja spotkań ze
znaczącymi ludźmi
i autorytetami
- Organizacja zbiórki
nakrętek, karmy dla zwierząt.

2. Rozwijanie umiejętności
współdziałania
w grupie społecznej,
pokojowego rozwiązania
problemów,
z zachowaniem zasad
komunikowania się.

1. Przestrzeganie zasad
zdrowego współzawodnictwa
2. Prowadzenie zajęć
edukacyjnych „Bezpieczny
Internet”.

- Spotkania z Policjantem –
skutki prawne związane z
występowaniem  różnych
form agresji, w tym
cyberprzemocy
- Pogadanki z wychowawcą
na temat bezpiecznego
zachowania się w Internecie
- Organizowanie wycieczek
szkolnych oraz imprez
integrujących środowisko
szkolne

3. Rozwijanie wrażliwości
i poczucia odpowiedzialności
za relacje międzyludzkie.

1. Realizacja zajęć
dydaktycznych
z wychowawcą uczących
zasad współżycia w grupie.

- Prowadzenie zajęć z
zakresu prawa – poznanie
praw i obowiązków
wynikających z roli ucznia,



2. Podejmowanie działań na
rzecz innych uczniów,
organizacji, podejmowanie
działań w ramach
wolontariatu.
3. Organizowanie w ramach
zespołów klasowych i
pozaklasowych pomocy
koleżeńskiej uczniom
mającym problemy z
opanowaniem materiału.
4. Organizacja zajęć
dydaktyczno-wyrównawczyc
h i specjalistycznych.

członka społeczności
szkolnej

4. Wychowanie zmierzające
do osiągnięcia ludzkiej
dojrzałości poprzez
kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę,
dobro i piękno,
uzdalniających do
odpowiedzialnych decyzji.

1. Realizacja zajęć
edukacyjnych omawiających
potrzebę pielęgnowania w
życiu prawdy, dobra i piękna.
2. Kształtowanie gotowości
do uczestnictwa odbiorze
kultury i historii Polski.
3. Kształtowanie
przywiązania do kraju i jego
kulturowego dziedzictwa,

- Kształtowanie poczucia
piękna na lekcjach muzyki
oraz plastyki
- Wycieczki do miejsc
historycznych w Polsce
- Spotkania z autorytetami -
dostarczanie wzorców
osobowych

III. Wartości, normy, wzory zachowań – kultura.

Działania wychowawcze Działania edukacyjne Formy działań
profilaktycznych

1. Budowanie systemu
wartości – Integracja działań
wychowawczych
i profilaktycznych uczniów.

1. Realizacja zajęć
edukacyjnych –kształtowanie
gotowości do uczestnictwa w
kulturze, poszanowania
innych kultur i tradycji.

- Zajęcia realizowane
podczas zajęć
- Spotkania z autorytetami –
dostarczenie wzorców
osobowych
- Realizacja zajęć na
zajęciach z wychowawcą
- Programy edukacyjne –
telewizyjne, spektakle
teatralne
- Filmy edukacyjne i
materiały
- Gazetki edukacyjne
- Realizacja zajęć na
lekcjach religii



2. Kształtowanie
prawidłowego stosunku do
wartości i norm oraz kultury
zachowania. Wychowanie do
wrażliwości na prawdę i
dobro.

1. Realizacja zajęć
edukacyjnych na lekcjach z
wychowawcą – kształtowanie
umiejętności odróżniania
dobra od zła.
2. Nauka dobrych manier.
3. Kształtowanie wrażliwości
estetycznej poprzez kontakt
z wytworami kultury, z
dziełami architektury i sztuk
plastycznych należących do
polskiego i europejskiego
dziedzictwa kultury.
4. Rozwijanie zainteresowań i
pasji uczniów
- popularyzacja
alternatywnych form
spędzania wolnego czasu.
6. Popularyzowanie wiedzy i
rozwijanie świadomości na
temat zasad humanitaryzmu.

-Realizacja zajęć na lekcjach
z wychowawcą –
kształtowanie postaw
społecznie akceptowanych
- Organizacja wycieczek –
umożliwienie kontaktu z
wytworami sztuki oraz
miejscami pamięci
narodowej
- Prowadzenie kół
zainteresowań dla dzieci
i młodzieży
- Tworzenie okazji do
publicznego wypowiadania
się  oraz nauka słuchania
innych
i szanowania poglądów
- Organizacja konkursów,
przedstawień uczniowskich
- Oglądanie spektakli
teatralnych na temat „zasad,
wartości i norm
społecznych”
- Spotkania z
przedstawicielami instytucji
współpracujących ze szkołą

3. Kształtowanie postaw
patriotycznych i szacunku dla
dziedzictwa narodowego.

1. Znajomość symboli
narodowych
2.Rozbudzanie
zainteresowania historią
regionu i kraju,
3. Dostarczanie wiedzy na
temat najważniejszych
wydarzeń i najwybitniejszych
postaci regionu i Polski,
4. Wpajanie patriotyzmu
lokalnego,
5. Wpajanie szacunku wobec
symboli, tradycji i miejsc
pamięci narodowej,
6. Rozbudzanie uczucia
patriotyzmu,,
7. Wdrażanie uczniów do
aktywnego uczestnictwa w
życiu klasy i szkoły oraz
rzetelnej pracy,
8. Poszanowanie mienia
szkolnego,

- realizacja zajęć na lekcjach
wychowawczych
–kształtowanie postaw
patriotycznych
- udział w świętach
narodowych poprzez
występy,
- wycieczki edukacyjne



IV. Profilaktyka zachowań ryzykownych –
bezpieczeństwo.

Działania wychowawcze Działania edukacyjne Formy działań
profilaktycznych

1. Poznawanie zasad
bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach
życiowych, kształtowanie
właściwego zachowania się
w sytuacji zagrożenia życia
i zdrowia oraz
w sytuacjach
nadzwyczajnych
w tym poprzez  zapewnienie
bezpiecznych
i higienicznych warunków
nauki, wychowania
i opieki.

1. Poznanie praw i
obowiązków ucznia –
budowanie atmosfery
otwartości
i przyzwolenia na dyskusję.

2. Rozwijanie umiejętności
prowadzenia rozmowy w
sytuacji konfliktu – poznanie
podstaw negocjacji i
mediacji.

3. Dostarczenie wiedzy na
temat osób
i instytucji świadczących
pomoc
w trudnych sytuacjach.

-  Realizacja zajęć
wychowawczo-dydaktyczn
ych na zajęciach z
wychowania fizycznego
(znajomość zasad
bezpieczeństwa  podczas
korzystania ze sprzętu
sportowego, podczas
pobytu nad wodą, w
górach).

- Realizacja zajęć na
lekcjach poznanie
instytucji, do których
należy się zwrócić
w przypadku występowania
przemocy fizycznej lub
psychicznej.

- Organizacja spotkań z
Policjantem.
- Realizacja zajęć na
zajęciach z wychowawcą.

- Programy edukacyjne-
telewizyjne, spektakle
teatralne.

- Filmy edukacyjne  i
materiały.

- Gazetki edukacyjne.



2. Kształtowanie
umiejętności korzystania
z technologii
informacyjno-komunikacyjne
j.

1. Uświadamianie
negatywnego wpływu pracy
przy komputerze na zdrowie
i kontakty społeczne oraz
niebezpieczeństwa
wynikające
z anonimowych kontaktów.

2. Bezpieczne organizowanie
zajęć ruchowych
(wychowania fizycznego)
i poruszania się po drogach.

3. Bezpieczne korzystanie ze
środków komunikacji
publicznej – przeciwdziałanie
i zapobieganie sytuacjom
problemowym.

4. Rozwijanie świadomości
dotyczącej prawa do
prywatności, w tym do
ochrony danych osobowych
oraz ograniczonego zaufania
do osób poznanych w sieci.

5. Nauka obrony przed
naciskiem otoczenia (w tym
na reklamę).

- Rozmowy, pogadanki,
zajęcia warsztatowe na
temat uzależnienia od
Internetu.

- Zajęcia z wychowawcą, na
lekcjach informatyki,  –
tematyka lekcji na temat
zamieszczania i
rozpowszechniania
informacji w sieci.

V. Współpraca z rodzicami

Działania wychowawcze Działania edukacyjne Formy działań
profilaktycznych

1. Budowanie wśród
rodziców wiedzy z
zakresu potrzeb
psychicznych
dziecka

1.Wzajemna informacja o
postępach w nauce i
zachowaniu uczniów
2. Zapobieganie
trudnościom w nauce oraz
konfliktom.
3.Zapobieganie
demoralizacji i
niedostosowaniu
społecznemu dzieci

- zebrania z rodzicami
- indywidualne spotkania z
rodzicami



1.Pomoc rodziców w
organizowaniu
uroczystości szkolnych
2. Pomoc rodziców w
organizowaniu wycieczek
3. Włączanie rodziców w
życie klasy i szkoły

- pomoc przy organizowaniu
imprez
wewnątrzklasowych/szkolnych
- pomoc przy organizowaniu
wyjazdów
- rozmowy
- pogadanki


