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Cele szczegółowe dotyczące profilaktyki i wychowania 

wprowadzone do realizacji w Szkole Podstawowej nr 13 

im. Kornela Makuszyńskiego w Starachowicach w roku szkolnym 2019/2020 

 

 W związku z pojawieniem się w społeczności szkolnej starszych roczników uczniów                        

(tj. klas VII-VIII) przybywa problemów wychowawczych, które dotyczą wieku adolescencji. W roku 

szkolnym 2018/2019 odnotowano licznie przypadki zjawiska „wagarów” wśród uczniów, pojawiły 

się również sytuacje dotyczące niewłaściwego użytkowania nowoczesnej technologii przez dzieci                 

i młodzież, tzw. „cyberprzemocy”. W/w problemy środowiska szkolnego obligują naszą placówkę              

do wytyczenia i realizacji w bieżącym roku szkolnym celów szczegółowych dotyczących profilaktyki 

i wychowania. Cele wprowadza się po uprzednim przeprowadzeniu ewaluacji szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego. 

 

1. Przeciwdziałanie „wagarom” i niskiej frekwencji uczniów. 
 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Rozpoznawanie                            

i rozwiązywanie 

problemów 

„wagarów”                          

i niskiej 

frekwencji 

uczniów                        

na zajęciach 

lekcyjnych. 

1.Stała kontrola frekwencji 

na wszystkich zajęciach 

lekcyjnych. 

2. Zawiadamianie rodziców 

o kolejnych nieobecnościach 

dziecka w szkole 

(telefonicznie lub pisemnie). 

3. Usprawiedliwianie przez 

wychowawców klas 

nieobecności uczniów               

na zajęciach lekcyjnych                

na podstawie 

usprawiedliwień                        

od rodziców (w przypadku 

dłuższej nieobecności 

respektowanie zaświadczeń 

lekarskich). 

4. Przestrzeganie regulaminu 

wystawiania ocen                               

z zachowania. 

5. Nagradzanie uczniów                

za wysoką frekwencję. 

6. Utrzymywanie 

systematycznych kontaktów 

z rodzicami uczniów 

opuszczających zajęcia 

lekcyjne (praca indywidualna                                   

 na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

koniec roku 

szkolnego 

 

na bieżąco 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog/psycholog 

 

wychowawcy, 

pedagog/ psycholog 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy, 

Dyrektor 

 

wychowawcy 
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z pedagogiem, 

psychologiem, udział 

rodziców w zespołach 

wychowawczych, 

interdyscyplinarnych). 

7. Informowanie władz 

oświatowych oraz Sądu 

Rodzinnego i Nieletnich          

o przypadkach 

nierealizowania obowiązku 

szkolnego. 

8. Prowadzenie działań 

pomocowych, ułatwiających 

uczniom pokonywanie barier 

szkolnych, odbudowanie 

motywacji do nauki                      

(praca indywidualna                                

z pedagogiem, psychologiem 

szkolnym). 

 

według 

potrzeb 

 

 

 

 

według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

według 

potrzeb 

 

wychowawcy 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

 

 

wychowawca, 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

rodzice 

 

 

 

2. Przeciwdziałanie zagrożeniom związanym z używaniem nowoczesnej 

technologii (telefonów komórkowych, komputera, internetu). 
 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Uświadamianie 

uczniom zagrożeń 

i korzyści 

wynikających                

z korzystania                   

z telefonu, 

komputera, 

internetu. 

2. Zapoznanie 

uczniów                       

ze sposobami 

eliminowania            

lub ograniczania 

zagrożeń  

w sieci.  

1. Organizowanie  

lekcji  

wychowawczych 

poświęconych  

tematyce  

zagrożeń, jak  

i pozytywnego 

wpływu  

nowoczesnej  

technologii. 

2. Stosowanie procedury 

używania telefonów  

komórkowych  

w szkole. 

 

na bieżąco/ 

według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

ciągle 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele 
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3. Przeciwdziałanie używania przez młodzież substancji  psychoaktywnych i 

uzależniających. 

 
ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1. Propagowanie 

wiedzy na temat 

skutków używania 

substancji 

uzależniających 

oraz innych 

środków psycho-

stymulujących  

(w tym 

„DOPALACZY”). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Diagnozowanie zagrożeń 

środowiska szkolnego 

uzależnieniami poprzez: 

- wywiady z uczniami                    

i rodzicami;  

- ankiety                                         

i kwestionariusze. 

2. Realizacja zajęć                            

i programów 

profilaktycznych 

dotyczących tematyki: 

- antynikotynowej; 

- antynarkotykowej; 

- antyalkoholowej, 

- używania „dopalaczy”; 

- przynależności                           

do różnych subkultur, sekt. 

3. Uczestniczenie                 

w konkursach                        

i imprezach pozaszkolnych 

dotyczących profilaktyki 

używania substancji 

uzależniających, 

psychoaktywnych. 

4. Kontrola miejsc (łazienki, 

podwórko szkolne),                          

w których uczniowie mogą 

używać środków 

uzależniających, 

psychostymulujących. 

5. Wyciąganie konsekwencji 

w stosunku do tych uczniów, 

którzy  

posiadają  lub palą 

papierosy. 

6. Indywidualna praca            

z uczniem zagrożonym 

uzależnieniem                         

od papierosów/                   

substancji psychoaktywnych. 

7. Współpraca z rodzicami: 

- natychmiastowe 

informowanie rodzica             

o sytuacji używania 

substancji uzależniających 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco/ 

według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

według 

potrzeb 

 

 

 

według 

potrzeb 

 

 

 

pedagog/ psycholog 

szkolny, wychowawca 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog/psycholog, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Dyrektor 

 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog/psycholog 

szkolny 
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przez dziecko, 

- praca indywidualna               

z rodzicem, 

- udział rodziców                    

w Zespole Wychowawczym. 

8. Współpraca                        

z instytucjami 

pozaszkolnymi                    

(w szczególności  

Poradnią  

Psychologiczno – 

Pedagogiczną                                 

w Starachowicach). 

 

 

według 

potrzeb 

 

 

 

na bieżąco 

 

wychowawca 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

 

4. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnej decyzji zawodowej. 
 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1.Udzielanie 

pomocy uczniom 

w podejmowaniu 

decyzji o wyborze 

zawodu                   

i kierunku 

dalszego 

kształcenia. 

1. Przeprowadzenie 

warsztatów, lekcji 

wychowawczych, rozmów 

poświęconych 

 tematyce zdobycia 

wykształcenia                     

oraz wyboru zawodu,                       

z uwzględnieniem 

zainteresowań, uzdolnień, 

cech osobowości, stanu 

zdrowia. 

2. Zapoznanie  

uczniów                                   

z aktualną ofertą edukacyjną  

oraz strukturą szkolnictwa 

(zaplanowanie zajęć                

o tematyce 

zawodoznawczej). 

3.Współpraca z rodzicami          

w realizacji zadań                      

z zakresu orientacji 

zawodowej - indywidualne 

konsultacje  

z zakresu doradztwa 

zawodowego. 

4. Gromadzenie                         

i udostępnianie informacji         

i materiałów  

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

bieżąco/ 

koniec roku 

szkolnego 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

ciągle 

 

 

doradca zawodowy,  

wychowawcy 

pedagog/ psycholog 

szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

doradca zawodowy 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog/ psycholog 

szkolny, doradca 

zawodowy 

 

 

 

 

 

pedagog 
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o zawodach                                 

i szkołach 

ponadgimnazjalnych. 

5. Udział uczniów w giełdach 

szkół i dniach otwartych 

organizowanych w szkołach 

ponadpodstawowych.  

6. Prowadzenie zajęć                         

z zakresu doradztwa 

zawodowego (zgodnie           

z harmonogramem). 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

według 

harmono-

gramu 

 

 

 

doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog / psycholog 

szkolny 

 

doradca zawodowy 

 

 

5. Bieżące reagowanie na sytuacje nowe, nietypowe, niewyszczególnione                           

w Programie  wychowawczo – profilaktycznym  szkoły  (w zależności                            

od aktualnych potrzeb). 
 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI TERMIN ODPOWIEDZIALNI 

1.Praca z uczniem, 

rodzicem/ 

opiekunem 

1. Udzielanie pomocy             

i wsparcia uczniom i ich 

rodzicom, tj.: 

- prowadzenie rozmów, 

porad, konsultacji; 

- wspieranie w sytuacjach 

trudnych, kryzysowych; 

- wskazywanie rozwiązań 

problemów; 

- kierowanie do 

odpowiednich instytucji, 

organizacji pomocy 

(stosownie do aktualnych 

potrzeb). 

 

 

na bieżąco 

 

pedagog/ psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Uzyskane efekty pracy wychowawczo – profilaktycznej będą systematycznie monitorowane 

poprzez analizę sytuacji i problemów występujących w szkole poprzez różnorodne narzędzia 

diagnostyczne (tj. wywiady, obserwacje, analizę dokumentacji) a wnioski stanowić będą podstawę  

do diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole.  


