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I. PODSTAWA PRAWNA DZIAŁA  PROFILAKTYCZNYCH 

 

Ustawa o systemie o wiaty z dnia 7 wrze nia 1991r. (Dz. U. z 2004 Nr 256,poz. 2572                 

z pó niejszymi zmianami). 

Karta Nauczyciela Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. tekst jednolity  Dz. U z 2014r., poz. 191 

Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008r., w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009r. nr 4, 

poz. 17). 

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 listopada 2014r.                   

w sprawie ramowych statutów publicznych szkół i placówek artystycznych Dz. U. z 2014r. Poz. 

1646 

Rozporządzenie Ministra źdukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zakresu                

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu o wiaty działalno ci wychowawczej, 
edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, Dz.U               

z 28 sierpnia 2015r. Poz. 1249. 

Rozporządzenie Rozporządzenie Ministra źdukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015r.            

w sprawie nadzoru pedagogicznego Dz. U. z 2015r. Poz. 1270. 

 

Dokumenty wewn trzneŚ 
 

Statut Zespołu Szkół Muzycznych w Legnicy. 
Program Wychowawczy Szkoły. 
 

Przepisy pozao wiatoweŚ 
 

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. Nr 78, poz.483). 

Konwencja o prawach dziecka, Nowy Jork 20 XI 1989r. (Dz. U. z 1991r. Nr 120, poz. 526 i 527 

z pó niejszymi zmianami). 

Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011r. Nr 6, poz. 19). 

Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982r. o post powaniu w sprawach nieletnich (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2010r. Nr 33, poz. 178). 

Ustawa z dnia ń2 marca 2ŃŃ4r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U z 2ŃŃ9r. Nr ń75 poz. 
1362). 

Ustawa z dnia 26 pa dziernika 1982r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2007r. Nr 70, poz. 473). 

Ustawa o przeciwdziałaniu narkomani z dnia 29.Ń7.2ŃŃ5r. (Dz. U. Nr ń79, poz.ń485                          
z pó niejszymi zmianami w dniu 15 kwietnia 2011r. Dz. U. z 2011r. Nr 105, poz. 614.). 

Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed nast pstwami u ywania tytoniu                        

i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z pó niejszymi zmianami z dnia                    

8 kwietnia 2010r Dz. U. 2010r. Nr 81, poz. 529). 

 

II  WST P 

 

1. Wprowadzenie 

 Profilaktyka jest procesem wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudno ciami 

zagra ającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu yciu, a tak e ograniczaniem                          

i likwidowaniem czynników, które zaburzają zdrowy styl ycia. Czynniki zakłócające prawidłowy 
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rozwój powodują zachwiania w hierarchii warto ci i poszukiwanie łatwych i szybkich metod 
rozładowania l ku, niepewno ci lub frustracji. Szkoła jest instytucją, która ma bezpo redni wpływ 
na rozwój psychiczny ucznia, dlatego te  powinna realizować wychowanie profilaktyczne, które 

stanowi integralną cz ć wychowania ogólnego. Istotą profilaktyki w szkole jest wi c reagowanie 

na zagro enia i problemy oraz przygotowanie młodych ludzi do podejmowania słusznych wyborów, 
informowanie o zagro eniach, jakie niesie ze sobą poszukiwanie łatwego i bezstresowego ycia, 

pokazywanie alternatywnych dróg wyboru. Wszystkie działania profilaktyczne mają na celu 

wyposa enie młodego człowieka w umiej tno ci budowania dobrych relacji i pozytywnych wi zi 

opartych na skutecznej komunikacji. Poza tym nieodzownym elementem oddziaływa  jest poznanie 

sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych, stresowych i konfliktowych, wyra ania swoich 

potrzeb, emocji i opinii. Działania profilaktyczne wspierają prac  nad harmonijnym rozwojem 

osobowo ci i zdrowym stylem ycia. 
 

2. Wyja nienie terminu profilaktyka 

1) Profilaktyka jest ochroną człowieka przed zagro eniami i reagowaniem na nie. Obejmują 
eliminacj  lub redukcj  czynników ryzyka oraz wzmocnienie czynników chroniących. 

2) Szkoła jest miejscem realizacji profilaktyki pierwszorz dowej, skierowanej do grupy 
ni szego ryzyka. 

3) Profilaktyka pierwszorz dowa polega na promowaniu zdrowego stylu ycia i zapobieganiu 

zagro eniom w szczególno ci na rozwijaniu umiej tno ci radzenia sobie z wymogami ycia. 
4) Program profilaktyki to ogół działa  chroniących uczniów przed zakłóceniami w rozwoju               

i interwencji w sytuacji pojawiających si  zagro e . 
5) Program profilaktyki obejmuje działania podejmowane w trakcie realizacji programów 

nauczania i Programu Wychowawczego szkoły, gdy realizowane są ogólne zadania szkoły,             
a tak e działania specyficzne dla profilaktyki. 

 

3. W zale no ci od adresata, do którego skierowane są działania profilaktyczne, rozró nia si                            
w literaturze trzy poziomy profilaktyki:  

1) Profilaktyka pierwszorz dowa, skierowana do grupy niskiego ryzyka, polega na 

promowaniu zdrowego stylu ycia i zapobieganiu zagro eniom, w szczególno ci na 
rozwijaniu umiej tno ci radzenia sobie z wymogami ycia. Jej celem jest opó nianie 
inicjacji lub zach canie do abstynencji.  

2) Profilaktyka drugorz dowa, skierowana do grupy podwy szonego ryzyka, polega na 
ograniczaniu podejmowania zachowa  ryzykownych i zach caniu do wycofania si .  

3) Profilaktyka trzeciorz dowa jest interwencją w sytuacji pojawienia si  uzale nienia, 
leczeniem, które ma ograniczyć negatywne skutki uzale nienia i umo liwić powrót do 

normalnego ycia (M.Simm, ź.W grzyn-Jonek – „Budowanie szkolnego programu 

profilaktyki - Kraków 2002). 

 

Szkoła jest miejscem profilaktyki pierwszorz dowej. Wynika to z jej zada , kompetencji 
nauczycieli, a przede wszystkim potrzeb ogółu dzieci i młodzie y (Z.ża  - „Profilaktyka 

uzale nie ” - Warszawa 1993). 

III. ZAŁO ENIA OżÓLNE PROżRAMU PROŻILAKTYCZNEżO  
SZKOŁY  ARTYSTYCZNEJ  - MUZYCZNEJ. 

 

Praktyka szkolna wskazuje, e w procesie dydaktyczno-wychowawczym nie wystarczy ju  
tylko przekazywanie i odtwarzanie wiedzy, wymaganie od uczniów mudnych, niekiedy nudnych, 

niewiele dla nich znaczących ćwicze . 
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Konieczne jest rozwijanie potencjału twórczego, szukania niekonwencjonalnych rozwiąza ,  
a wi c rozwijania inwencji, pomysłowo ci, wyobra ni, twórczego my lenia, wobec pojawiających 
si  trudno ci, problemów i sytuacji oraz umiej tno ć ich rozwiązywania, skłonno ć do stałego 
pogł biania wiedzy i samodoskonalenia. 

Dlatego zły jest system edukacyjny, który nie pozwala odpowiednio du o wcze nie otoczyć 
opieką ucznia proponując działania i ró ne formy o charakterze profilaktycznym. 

Profilaktyka jest wa nym elementem edukacji umo liwiającym w pełni, wykorzystanie 
zdolno ci, umiej tno ci i motywacji uczniów w nauce. 

Szkoła muzyczna z pionem ogólnokształcącym jest ciekawym i dobrym rozwiązaniem 
systemowym. Natomiast w jaki sposób realizowane są w niej cele zale y od dyrektora szkoły i całej 
kadry pedagogicznej. 

Budując Program Profilaktyczny Zespołu  Szkół  Muzycznych  w  Legnicy  wspomagający 
realizacj  zada  dydaktycznych szkoły w zakresie kształcenia ogólnego i muzycznego, nie sposób 

nie skorzystać z bogatych bada , obserwacji i literatury okre lającej czynniki powodzenia o takiej  
specyfice  kształcenia. 

Prognozując  powodzenie w nauce muzyki szkoła powinna opierać si  na  mo liwie szerokiej 
puli informacji o kandydacie. 

Na poziomie SM I st. najwi ksze znaczenie zdaje si  mieć poziom zdolno ci specyficznie 
muzycznych, dojrzało ć szkolna i ogólny poziom inteligencji oraz czynniki rodowiskowe - 

warunki domowe i rodzinne. 

Na poziomie SM II st. wzrasta rola cech osobowo ci, zainteresowa , motywacji, poziomu 
aspiracji. 

Przy najlepszych nawet metodach informacji o kandydatach selekcja uczniów jest 

nieunikniona, bowiem o powodzeniu nie tylko w nauce muzyki, ale równie  w innych dziedzinach 
decyduje nie tylko stopie  specyficznych dla danej działalno ci zdolno ci, lecz ich wzajemne 
powiązania oraz ich układy i interakcje z czynnikami niespecyficznymi, zarówno wewn trznymi 
takimi jak inteligencja, cechy osobowo ci, struktura motywacji i zainteresowa , jak                          
i zewn trznymi, takim jakŚ okre lone wymagania i naciski rodowiska rodzinnego (tradycje 
muzyczne, zainteresowanie post pami i organizacja czasu dziecka, metody nauczania). 

Powodzenie w kształceniu muzycznym to rezultat interakcji przynajmniej trzech 

niezale nych podmiotówŚ ucznia - jego nauczyciela - i wspierającego lub nie rodzica ( rodowiska 
rodzinnego). 

 Aby rozwój muzyczny ucznia przebiegał w sposób prawidłowy i harmonijny, wszystkim 
tym trzem podmiotom powinien przy wiecać wspólny cel i ich wzajemne relacje powinny si  
układać bezkonfliktowo. 
 Trzeba mieć równie  wiadomo ć tego, e ucze , zwłaszcza współczesny ma swój własny 
wiat preferencji i do wiadcze  muzycznych. ma okre lony poziom aspiracji, których kierunek nie 

zawsze si  zgadza z aspiracjami pedagoga i rodzica. Ucze  posiada swój własny styl my lenia               

i działania, z którym trzeba si  liczyć, je li si  chce na niego oddziaływać i je li si  chce uzyskać 
trwałe wyniki nauczania i wychowania muzycznego. 
 

Budując Program - Profilaktyczny planując działania nale y si  te  zastanowić co nale y 
uznać za powodzenie w działalno ci muzycznej. 

 czy wysokie oceny wystawiane przez nauczycieli oraz pomy lne zdanie egzaminów. 
 które oceny nale y brać jako wska nik powodzenia  

 a) czy te z przedmiotu głównego? 

 b) czy te z przedmiotów teoretyczno-muzycznych? 

 c) czy samo uko czenia szkoły, czy te  wiadectwo lub dyplom z czerwonym paskiem? 
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 czy umiej tno ci umuzykalnienia zespołowego/, czy tylko i wyłącznie działalno ć 
solistyczna - konkursy, koncerty. 

Odpowied  zapewne na to pytanie dla ka dego ucznia i jego rodzica b dzie inna, biorąc pod 
uwag  zarówno czynniki specyficznie muzyczne, którymi dysponuje ucze  i te niespecyficznie 
muzyczne wewn trzne i zewn trzne. 

Działania szkoły powinny wi c bardzo szeroko oddziaływać na wszystkie trzy podmiotyś 
nauczyciel, rodzic, ucze , zapobiegając i minimalizując trudno ci i pojawiające si  niepowodzenia, 
w zakresie edukacji muzycznej ucznia, poprzez wzbogacanie wiedzy w/w przedmiotów na temat 

czynników powodzenia w nauce w szkole muzycznej. 

 

Cechy ucznia - przykłady 

1. Wysoka inteligencja ucznia w pierwszych latach kształcenia muzycznego i przy 
równocze nie ni szym poziomie zdolno ci specyficznie muzycznych rekompensuje i nie 
powoduje problemów w kształceniu muzycznym. 

2. Niedostatki w kształceniu muzycznym zaczną odgrywać negatywną rol  po kilku latach 
kształcenia, co u ucznia inteligentnego mo e stać si  przyczyną załamania psychicznego             
i porzucenia muzyki dla innych form aktywno ci (brak satysfakcji z osiągni ć). 

3. Zbyt niska inteligencja, nawet przy bardzo wysokim poziomie zdolno ci muzycznych, mo e 
uniemo liwić dziecku przystosowanie si  do wymaga  szkoły. 

4. Motywacja i zainteresowania muzyczne sa bardzo istotnym czynnikiem, który mo e 
kompensować redni poziom zdolno ci muzycznych. 

5. Rozwijają si  one pod wpływem pozytywnych prze yć muzycznych, do wiadcze  
wyniesionych z lekcji, kontaktu z pedagogiem i wzmocnie  ze strony rodowiska 
rodzinnego. 

6. Brak umiej tno ci koncentracji na wykonywanym zadaniu praktycznie eliminuje dziecko ze 

szkoły muzycznej, niezale nie od poziomu zdolno ci muzycznych. 
7. Dojrzało ć, zrównowa enie emocjonalne, odporno ć na sytuacje stresowe, poczucie własnej 

warto ci - to elementy, które budowane są stopniowo przez nauczyciela i rodziców. 

8. Wiara - to siła budowana przede wszystkim przez nauczycieli. Pozwala uczniowi uwierzyć, 
e pora ka nie oznacza całkowitego niepowodzenia. 

 

PodsumowującŚ 
Niewielki procent uczniów nie radzi sobie w zakresie kształcenia muzycznego z powodu 

deficytu zdolno ci muzycznych. W wi kszo ci przypadków „win " ponoszą nieprawidłowo ci cech 
osobowo ci, lub do wiadczenia szkolne. 

W przypadku młodzie y ze szkół muzycznych II stopnia poziom zdolno ci muzycznych nie 
jest czynnikiem ró nicującym na tym etapie wzrasta znaczenie cech osobowo ci i wła nie pewna 
konfiguracja tych cech obok uwarunkowa  rodowiskowo-biograficznych ma ogromne znaczenie            

z punktu widzenia osiągni ć muzycznych. 
 

Metody nauczania i uczenia si . 
W dziedzinach pedagogiki i psychologii zgodnie wyra a si  pogląd, e elementem 

powodzenia w nauce jest stworzenie odpowiedniego klimatu i zapewnienie uczniom komfortu 

psychicznego i poczucia bezpiecze stwa, które jest potrzebne ka demu młodemu człowiekowi,              
a kształcącemu si  muzycznie w szczególno ci. Konieczne jest jednocze nie stawianie                         
i egzekwowanie okre lonych wymaga  stosując metody nauczania w kontek cie cech osobowo ci 
ucznia, uwarunkowa  rodowiskowo-biograficznych i zdolno ci specyficznie muzycznych. 
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rodowisko rodzinne. 
Badania nad rolą rodziców w rozwoju zdolno ci muzycznych dzieci (Dawidson. Howe. 

Moore, Slaboda ń996) wykazały , e dzieci które osiągn ły sukces miały rodzicówŚ 
 bardzo zaanga owanych w lekcje i ćwiczenie od najmłodszych lat szkolnych, 

 interesujących si  muzyką (wi cej jako słuchacze ni  wykonawcy), 
 otaczających je najwy szym poziomem opieki (podpora, oparcie, pomoc). 

 

Natomiast dzieci, które przestały si  uczyć gry na instrumencie, miały rodziców mało 
zainteresowanych muzyką przez cały okres ich nauki. 

Badania J.Slobody mające na celu ustalenie niektórych istotnych aspektów rodowiska 
rodzinnego jako czynnika wpływającego na muzyczny rozwój dziecka wskazują, e niekoniecznie 
posiadanie rodziny o silnych tradycjach muzycznych  

(o mo liwo ci zapewnienia fachowej pomocy), jest warunkiem powodzenia w dziedzinie muzyki. 
Wystarczy pozytywna postawa rodziców: 

 udzielenie zach ty do ćwicze  (dostarczanie modelu ćwicze ), 
 włączenie si  i udział rodziców w lekcjach, 
 utrwalenie nawyku regularnej pracy, 

 odpowiednie interakcje rodzice - dziecko , w których cieszą si  oni razem z dzieckiem 
uznając nawet najmniejsze jego  sukcesy, dają dziecku poczucie bezpiecze stwa, miło ci. 

 

Mihaly Csikszentmihalayi w swoich badaniach nad wpływem rodziny na rozwój talentów                    

w ró nych dziedzinach aktywno ci wyró nił dwie zasadnicze funkcje domu rodzinnegoŚ 
 stymulującą 

 wspierającą 
 

Żunkcja stymulująca  polega na dostarczaniu bod ców, które mają przy pieszyć proces nauki – 

stwarzaniu okazji do kontaktu z muzyką i do wiadcze  muzycznych oraz stawianiu wymaga , 
mobilizowaniu dziecka do pracy, ćwicze . 
 

Żunkcja wspierająca – wyra a si  emocjonalnym wspieraniem rodziny dla  zainteresowa , 
aktywno ci muzycznej dziecka, okazywanie zaufania i wiary w jego mo liwo ci, podtrzymywania 
go na duchu, w momentach dla niego trudnych. 

 Według Csikszentmihalyi mo na wyró nić cztery konfiguracje postaw rodzicówŚ 
 wspierająca i stymulująca 

 wspierająca ale niestymulująca 

 stymulująca ale niewspierająca 

 niewspierająca i niestymulująca 

Według bada  i obserwacji Csikszentmihalyiego najwi ksze sukcesy odnosiły dzieci             
z pierwszego typu rodzin tzn. wspierającej i stymulującej. Dzieci te, oprócz tego, e najlepiej sobie 
radziły w nauce były szcz liwe, zadowolone z ycia, wykonując nawet typowe, rutynowe 
czynno ci dnia codziennego. 
 Najmniej szcz liwe były dzieci i młodzie  z rodzin, które stymulowały, wymagały, ale nie 
dawały wsparcia. 
  

żłówne nieprawidłowo ci rodowiska rodzinnego, które są przyczyną trudno ci i niepowodze              
w nauce muzyki to wg. M.Manturzewskiej: 

 konflikty i rozwody w rodzinie, 

 zbyt du e zaanga owanie rodziców we własną prac  zawodową, 
 zbyt du e oczekiwania w stosunku do dziecka, 
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 autorytatywni rodzice, 

 brak szacunku dla nauczyciela, 

 brak stałej współpracy ze szkołą, 
 roszczeniowa postawa rodziców w stosunku do szkoły i nauczyciela, 
 nadmiar pozaszkolnych obcią e  ucznia, 
 zbyt wysoki poziom kompetencji muzycznych, którego  z rodziców, 
 zła organizacja czasu w rodzinie, 
 brak warunków do ćwicze , 
 brak zrozumienia rodziców do konieczno ci systematycznej pracy i specyfiki ćwiczenia na 

instrumencie, 

 rozbie no ć mi dzy kulturą i preferencjami muzycznymi rodziców i szkoły. 
  

Tak przedstawiają si  w skrócie wyniki dotychczasowych bada  nad rodziną                             
i rodowiskowymi warunkami osiągni ć muzycznych. Potwierdzają one w pełni obserwacje                    

i do wiadczenia pedagogów, psychologów muzyki oraz nauczycieli pracujących z dziećmi                        
i młodzie ą uzdolnioną muzycznie. 

Przytoczone badania i tre ci powinny być podstawą okre lenia organizowania                         
i przeprowadzania przez szkoł  takich działa , które pozwoliłyby zapobiec popełnianiu bł dów                
w zakresie kształcenia muzycznego w kontek cie szkoły, rodziców i uczniów, działa  uj tych               
w Programie Profilaktycznym Szkoły, ukierunkowanym na kadr  pedagogiczną, rodziców                      
i uczniów. 

 

IV. ADRESACI PROGRAMU 

 

Adresatami Szkolnego Programu Profilaktycznego ZSMuz w Legnicy są wszyscy uczniowie OSM 
I i II st. i  SM I i II st., oraz  rodzice i  nauczyciele. 

 

V. TERMIN REALIZACJI 

 

Program b dzie realizowany w roku szkolnym 2015/2016. 

 

VI. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

 
1. Program Profilaktyczny Szkoły 

 

 Wdra anie przyj tych w  Zespole  Szkół  Muzycznych  programów edukacyjnych (zarówno            
z pionu przedmiotów ogólnokształcących, jak i muzycznych) niesie ze sobą zagro enia                
tzw. czynniki ryzyka. wiadomo ć tych zagro e  jest podstawą opracowania Programu 

Profilaktycznego Szkoły. 
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2. Cel główny Programu profilaktycznego SzkołyŚ 
 

Rozwijanie umiej tno ci radzenia sobie z ró nymi trudnymi sytuacjami i problemami bez 
nadmiernego napi cia, rozwijania umiej tno ci rozumienia siebie, współ ycia z innymi oraz 

znajdowania w samym sobie oparcie w trudnych sytuacjach. 
 

3. Cele szczegółoweŚ 
 

1) Wzajemne poznawanie si  oraz doskonalenie umiej tno ci komunikacyjnych (relacje 
rodzic-nauczyciel - ucze ), budowanie zaufania, odpowiedzialno ci za  realizacj  
podj tych zada . 

2) Poznawanie sposobów radzenia sobie z trudno ciami i niepowodzeniami, wzmacnianie 
poczucie warto ci. 

3) Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowa , umiej tno ci i zdolno ci 
uczniów. 

4) Wskazywanie na szkodliwo ć działa  uj tych w czynnikach ryzyka. 

 

VII. DIAGNOZA PROBLEMU 

 

 Stworzenie Szkolnego Programu Profilaktyki wymaga okre lenia obszarów problemowych          

i dostosowania do nich konkretnych, zaplanowanych działa . Podstawą do sformułowania celów, 
zada  i planu szkolnego programu profilaktyki w roku szkolnym 2Ńń5/ń6 byłyŚ wnioski z analizy 
dokumentów szkolnych – dzienników klasowych, dziennika psychologa, klasowych zeszytów 

uwag; rozmowy z rodzicami, konsultacje psychologiczno-pedagogiczne; analiza najcz ciej 

wyst pujących problemów i trudno ci w latach szkolnychś wnioski  Zespołu  Wychowawczego, 
obserwacja własna sytuacji wychowawczej szkoły dokonana przez psychologa szkolnegoś wyniki  
przeprowadzanych ankiet, informacje z rozmów z uczniami; analiza frekwencji uczniów na 

zaj ciach lekcyjnych, dodatkowych i pozalekcyjnych, przygotowanie uczniów do zaj ć  lekcyjnychś 
analiza sytuacji rodzinnej i rodowiskowej uczniów; relacje wychowawców klas, nauczycieli 

przedmiotów  ogólnokształcących i muzycznych na temat aktualnych problemów wychowawczych 

i sytuacji kryzysowych (interwencje, bie ące rozmowy)ś analiza przyczyn wypadkowo ci w szkole.  
 żłównym celem przeprowadzanych rozmów i obserwacji była diagnoza problemów 
wyst pujących w naszej społeczno ci szkolnej oraz zebranie informacji dotyczących potrzeb                   

w zakresie dostosowania działa  profilaktycznych do wyst pujących problemów.  

Diagnoza  ta  okre la  Zespół Szkół Muzycznych  w Legnicy  jako szkoł   bezpieczn , co  
potwierdza  uzyskany  CERTYFIKAT „Szkoły  dbaj cej  o bezpiecze stwo”  w  ramach  

Programu Dolno l skiego  Kuratora  O wiaty. Szkole przyznany został tak e CERTYŻIKAT 
"Wiarygodna Szkołaą przyznawany szkołom o wysokim poziomie edukacyjnym. 

 

  Działania w ramach profilaktyki zaplanowane zostały zgodnie z diagnoz  sytuacji, 

potrzebami uczniów OSM I i II st. i SM I i II st., rozwojem  psychofizycznym  uczniów, 

specyfik  szkoły, zało eniami procesu dydaktyczno – wychowawczego oraz zagro eniami 
współczesnego wiata. Wskazana  problematyka obejmuje:  

 Integracje zespołów klasowych,  

 Rozwiązywanie konfliktów ucze  – ucze , ucze  – nauczycie, 

 Zachowania asertywne, 

 Sposoby radzenia sobie ze stresem  i tremą, 
 Sposoby radzenia sobie z agresją werbalną własną i innych, 
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 Kształtowanie u uczniów postawy wiadomego dbania o bezpiecze stwo własne             
i innych. Zapewnienie poczucia bezpiecze stwa, 

 Uwra liwienie uczniów na krzywd  innych – przeciwdziałanie agresji i przemocy           
w szkole, 

 Ukazywanie zagro e , jakie niosą ze sobą uzale nienia, niedostosowanie społeczne, 
zaburzenia zdrowia psychicznego, 

 Zapobieganie w/w zagro eniom i zapoznanie ze sposobami radzenia sobie z nimi, 

 Przekazanie informacji gdzie szukać pomocy w sytuacji zagro enia, 

 Propagowanie zdrowego stylu ycia, 
 Upowszechnienie warto ci ycia, hierarchizacja warto ci, poszukiwanie wła ciwych 

wzorców, 

 Pomoc  uczniom  z  trudno ciami  w  uczeniu  si  i  uczniom  szczególnie  uzdolnionym, 

 Pomoc  uczniom  zaniedbanych   rodowiskowo,  
 Przeciwdziałanie  niepowodzeniom  szkolnym, 
 Zapobieganie  wagarom  i  spó nieniom, 
 Poznawanie  technik  uczenia  si . 

 

 

CEL żŁÓWNYŚ INTEżROWANIE UCZNIÓW W SPOŁECZNO CI  
KLASOWEJ I SZKOLNEJ 

 

Cele szczegółowe Zadania Metody, tre ci i formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne, 

termin 

Ucze  zna zasady 
funkcjonowania w klasie     

i szkole 

Zapoznanie uczniów z 

dokumentami regulującymi 
prac  szkoły 

Omówienie dokumentów regulujących prac  
szkoły – WSO, Statut (godziny wychowawcze, 

pogadanki, dyskusje) 

Wychowawcy klas 

(wrzesie ) 

Ustalenie zasad 

funkjonowania w szkole     

i współpracy w grupie 

Opracowanie zasad funkcjonowania na zaj ciach. 
Ustalamy normy i zasady pracy w grupie, 

poprawiamy samopoczucie w grupie, 

kształtujemy współprac  pomi dzy uczniami, 
okre lamy rol  samorządu w naszej szkole 

(godziny wychowawcze, realizacja programu, 

apel porządkowy) 

Wychowawcy klas, 

Samorząd szkolny 
(wrzesie ) 

Działania na rzecz 
młodszych uczniów 

Wolontariat Caritas – udział wolontariuszy w 
yciu szkoły poprzez pomoc w wietlicy, dy ury 

uczniowskie, pomoc w nauce uczniom słabszym 
(godziny wychowawcze, opieka nad 

wolontariatem) 

Wychowawcy klas 

Opiekun szkolnego 

koła Caritas (cały rok 
szkolny) 

Ucze  uto samia si         
z zespołem klasowym           

i społeczno cią szkolną 

Poznawanie siebie i swoich 

kolegów. Budowanie 

wła ciwych relacji 

Poznajemy siebie – uczniowie dowiadują si  jak 
radzić sobie z naciskami innych, panować nad 

zachowaniami agresywnymi, co inni mogą o nich 
my leć i w jaki spoób komunikować si  ze sobą 
(warsztaty, integracyjne, godziny wychowawcze, 

wycieczki integracyjne, wspólne organizowanie 

imprez klasowych) 

Wychowawcy klas 

Psycholog szkolny 

Uczniowie 

(wrzesie , 
pa dziernikś cały rok 

szkolny) 

Akceptowanie słabych       
i mocnych stron 

U wiadamianie dzieciomŚ co to oznacza być 
odpowiedzialnym? Uczenie w jaki sposó być 

odpowiedzialnym za swoje czyny. Wskazywania 

dzieciom ich mocnych stron (godziny 

wychowawcze) 

Wychowawcy klas 

(wrzesie , 
pa dziernik) 
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Podejmowanie działa  na 
rzecz klasy i szkoły 

Organizacja imprez klasowych i szkolnych. 

Aktywizowanie uczniów do działa  na rzecz 
klasy i szkoły (apele, uroczysto ci klasowe i 

szkolne, działania wolontariatu, udział w akcji 
"żóra grosza", udział w akcji "Pomó my im 

przetrwać zim " udział w konkursach i 
uroczysto ciach z okazji wa nych wydarze ) 

Wychowawcy klas, 

samorząd uczniowski, 
opiekun szkolnego 

koła Caritas, pozostali 
nauczyciele 

 (według kalendarza 
imprez) 

 

 

CEL żŁÓWNYŚ KSZTAŁTOWANIE U UCZNIÓW POSTAWY WIADOMEżO DBANIA 
O BEZPIECZE STWO WŁASNE I INNYCH, ZAPEWNIENIE POCZUCIA 

BEZPIECZE STWA 

 

Cele szczegółowe Zadania Metody, tre ci i formy realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne, 

termin 

Ucze  zna zasady 
bezpiecznego zachowania 

si   

Zapoznanie uczniów        

z zasadami bezpiecznego 

zachowania si  w szkole 
podczas lekcji, przerw        

i zaj ć pozalekcyjnych   
 

Zapoznanie uczniów z tym jak si  zachowywać  
w razie zagro enia. Zapoznanie uczniów          

z Regulaminem i Statutem szkoły (godziny 
wychowawcze, pogadanka) 

Wychowawcy klas 

(wrzesie ś cały rok 
szkolny) 

Zapoznanie uczniów        

z zasadami bezpiecznego 

poruszania si  po drogach  

Jak bezpiecznie poruszać si  po drogach (apel, 
spotkania z funkcjonariuszami policji, spotkanie  

z funkcjonariuszami Stra y Miejskiej) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny), 
przedstawiciele Stra y 

Miejskiej (stycze ), 
przedstawiciele policji 

(kwiecie ) 

Zapewnienie uczniom 

poczucia bezpiecze stwa  

Co robić, aby w szkole czuć si  dobrze            

i bezpiecznie ? (pogadanki na temat 

bezpiecze stwa w trakcie ferii, zaj cia 
dydaktyczne pt. "Prawidłowe od ywianie" 

prowadzone przez przedsrtawiciela Sanepid-u, 

udział w programie "Bezpieczniki Taurona".) 

Wychowawcy klas        

(w ramach godzin 

wychowawczych)  

Przedstawiciel 

Sanepid-u 

(pa dziernik) 

Ucze  wie jak 
zachowywać si            

w sytuacji zagro enia 

 

 

Uczenie wła ciwego 
reagowania na wydarzenia 

zagra ające 
bezpiecze stwu innych 

 

Jak wła ciwie zachowywać si  w sytuacjach 
trudnych, co to znaczy być odpowiedzialnym, jak 
zachowywać si  w sytuacjach konfliktowych i  w 

sytuacjach zagro enia (godziny wychowawcze, 

próbne ćwiczenia ewakuacji szkoły) 

 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 

Podejmowanie działa  
majacych na celu 

przeciwdziałanie złym 
nawykom i wszelkim 

uzale nieniom 

U wiadomienie uczniom zagro e  związanych z 
anoreksją, bulimią, substancjami szkodliwymi dla 

naszego organizamu w szczególno ci 
dopalaczami i mechanizmami uzale nienia 

(konkurs plastyczny, godziny wychowawcze, 

warsztaty z przedstawicielem Sanepid-u na temat 

profilaktyki nikotynizmu, warsztaty w klasach 

OSM I i II st. prowadzone przez psychologa 

szkolnego „Walcz z narkomanią”, warsztaty z 

przedstawicielami MONAR-u na temat 

uzale nie  od narkotyków ) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Przedstawiciele 

Sanepid-u 

(pa dziernik) 
Psycholog szkolny 

(Kwiecie ) 

MONAR (Maj) 

Kształtowanie wła ciwej 
postawy uczniów wobec 

uzale nie  

Przyczyny i skutki si gania po rodki 
uzale niające (godziny wychowawcze) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
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Propagowanie zdrowego 

stylu ycia 

Zdrowy styl ycia receptą na sukces, 
podejmowanie odpowiedzialnych decyzji 

dotyczących zdrowia (udział w programie 
"Szklanka mleka", "Owoce i warzywa", 

pogadanki z piel gniarką szkolną na temat 
higieny osobistej, zaj cia warsztatowe – "Higiena 

pracy umysłowej", zaj cia z przedstawicielami 
Sanepid-u "Prawidłowe od ywianie", "Bakterie w 

naszym yciu") 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Piel gniarka szkolna 

(cał rok szkolny) 
Psycholog szkolny 

(wrzesie , 
pa dziernik) 

Przedstawiciele 

Sanepid-u 

(pa dziernik) 

Ucze  wie jak wła ciwie 
korzystać ze rodków 

masowego przekazu. Zna 

zagro enia związane        
z nimi 

U wiadomienie uczniom 
zasad wła ciwego 

korzystania ze rodków 
masowego przekazu oraz 

konsekwencji 

nieprzestrzegania ich 

Zagro enia w sieci, niebezpiecze stwa dla 
organizamu wynikające z niewła ciwego 

korzystania z komputera, telewizji i internetu, 

korzy ci i zagro enia wynikające ze stosowania 
technologii informacyjnej, odpowiedzialno ć za 

umieszczanie w internecie informacji 

naruszających godno ć drugiego człowieka 
(lekcje informatyki, godziny wychowawcze, 

zaj cia warsztatowe na temat cyberprzemocy z 

psychologiem, pogadanka z przedstawicielami 

policji)  

Nauczyciel 

informatyki 

(wrzesie ) 
Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Psycholog szkolny 

(stycze -marzec) 

Przedstawiciele policji 

(kwiecie ) 

Rodzice i nauczyciele 

poszerzają swoją wiedz  
w zakresie bezpiecznego 

wychowywania dzieci      

i młodzie y 

Wskazywanie rodzicom i 

nauczycielom 

niebezpiecze stw 
wynikających z problemów 

rozwojowych ich dzieci 

Przeciwdziałanie zachowaniom 
autodestrukcyjnym w ród dzieci i młodzie y, 
zwracanie uwagi na zaburzenia poznawczo – 

intelektualne u dzieci, uwra liwienie na problemy 
współczesno ci – stres, cyberprzemoc, 

zachowania niebezpieczne zagra ające zdrowiu i 
yciu, w tym uzale nienia (zebrania z rodzicami, 

godziny wychowawcze, szkolenie dla rodziców i 

nauczyciel "Inspirowanie i motywowanie dzieci", 

"Praca z dzieckiem 6-letnim", współpraca z 
Monarem) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Psycholog szkolny 

(cały rok szkolny, 
wrzesie -pa dziernik) 

 

 

CEL żŁÓWNYŚ UWRA LIWIENIE UCZNIÓW NA KRZYWD  INNYCH – 

PRZECIWDZIAŁANIE AżRESJI I PRZEMOCY W SZKOLE 

 

Cele szczegółowe Zadania Metody, tre ci i formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne, 

termin 

Ucze  zna zasady 
wła ciwej komunikacji     

i mediacji. Unika 

konfliktów, wie jak 

konstruktywnie 

post pować w przypadku 
ich pojawienia si  

Uczenie zasad wła ciwej 
komunikacji i mediacji. 

Mediacja jako wa ny element wła ciwego 
porozumiewania si  (godziny wychowawcze, 

warsztaty dotyczące budowania relacji 
interpersonalnych) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Opiekun koła Caritas 

(cały rok szkolny) 

Kształtowanie asertywnych 
postaw w ród uczniów 

Asertywno ć – sztuka bycia sobą. Ró nice 
pomi dzy zachowaniem asertywnym, 

agresywnym, uległym. Ró ne strategie zachowa  
asertywnych w sytuacjach konfliktowych 

(godziny wychowawcze) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 

Kształtowanie postawy 
tolerancji wobec wszelkich 

indywidualno ci i 
odmienno ci 

Jak lepiej rozumieć ludzi innego wyznania, rasy, 
przekona  i poglądów, co wpływa na nasze opinie 
o innych. Krytyka i jej znaczenie. Co ułatwia, a co 

utrudnia krytyk . Jak powstają stereotypy. Jak 
pozbywać si  uprzedze  wobec innych ludzi 

(godziny wychowawcze) 

 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
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U wiadomienie uczniom 
odpowiedzialno ci za 
popełnianie czynów 

niezgodnych z prawem 

Odpowiedzialno ć nieletnich pod wzgl dem 
prawnym i proceduralnym (godziny 

wychowawcze, pogadanka z przedstawicielami 

Stra y Miejskiej, zaj cia z psychologiem) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Przedstawiciele Stra y 

Miejskiej (stycze ) 
Psycholog Szkolny 

(listopad - grudzie ) 

Uczenie wła ciwych zasad 
zachowania si  w 

sytuacjach konfliktowych 

Nasze zachowania w sytuacjach konfliktowych. 

Ró nej spojrzenia na konflikt. Czym są konflikty i 
jakie mają znaczenie dla naszego ycia? 

Przyczyny konfliktów (godziny wychowawcze, 

realizacji programu "Szkoła bez przemocy"). 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Psycholog szkolny 

(cały rok szkolny) 

U wiadomienie 
konsekwencji 

wynikających z 
wyrządzonej krzywdy – 

ponoszenie 

odpowiedzialno ci 

Skutki konfliktów, Metody rozwiązywania 
konfliktów (godziny wychowawcze, pogadanka z 

przedstawicielami Stra y Miejskiej). 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
Przedstawiciele Stra y 

Miejskiej (stycze ) 

Ucze  rozpoznaje swoje 
emocje i emocje innych 

osób, wie jak sobie z nimi 

radzić 

Kształtowanie umiej tno ci 
radzenia sobie z trudnymi 

emocjami – kontrola 

emocji 

Zwi kszanie wiadomo ci w zakresie 
rozpoznawania swoich emocji, wyra ania zło ci, 

radzenia sobie ze wstydem (godziny 

wychowawcze, spotkania z psychologiem 

szkolnym). 

 

Wychowawcy klas 

psycholog szkolny 

(cały rok szkolny) 

Kształtowanie umiej tno ci 
rozpoznawania emocji         

u innych i dobieranie 

wła ciwego sposobu 
reagowania 

 

Jak rozpoznać emocje innych i w jaki sposób na 
nie reagować (godziny wychowawcze, spotkania 

z psychologiem szkolnym). 

Wychowawcy klas 

psycholog szkolny 

 (cały rok szkolny) 

 

 

 

CEL żŁÓWNYŚ UCZE  PREZENTUJE POSTAWY I ZACHOWANIA WDRA ANE               
W PROCESIE DYDAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYM SZKOŁY 

 

Cele szczegółowe Zadania Metody, tre ci i formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne, 

termin 

Ucze  potrafi  radzić 
sobie z emocjami 

Poszerzanie wiedzy i 

umiej tno ci uczniów w 

zakresie radzenia sobie      

z własnymi emocjami, 
stresem i rywalizacją – 

zaj cia wychowawcze, 

warsztaty radzenia sobie ze 

stresem. 

Udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu 

trudno ci powstających na tle niepowodze  

szkolnych i konfliktów z rówie nikami oraz w 

rodzinie (indywidualne zaj cia warsztatowe z 
psychologiem, godziny wychowawcze, 

indywidualne zaj cia muzyczne) 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
psycholog szkolny 

(cały rok szkolny) 
Nauczyciele,  w tym 

nauczyciele zaj ć  
indywidualnych 

muzycznych  

(cały rok szkolny) 

Ucze   radzi  sobie  z 
tremą i stresem podczas  
prezentacji publicznych 

Kształtowanie umiej tno ci 

radzenia sobie ze stresem i 

tremą przed wystąpieniami 

publicznymi 

Omawianie symptomów związanych ze stresem 

tremą  i sposobów radzenia sobie z nimi na 

zaj ciach z wychowawcą i psychologiem. 

Umo liwianie uczniom cz stego uczestniczenia 

jako wykonawcy i odbiorcy w przesłuchaniach, 
koncertach, wyst pach itp. Poznawanie metod 

relaksacyjnych i metod radzenia sobie ze stresem    

i tremą – zaj cia z psychologiem. 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
psycholog szkolny 

(marzec,  

kwiecie ) 
Nauczyciele,  w tym 

nauczyciele zaj ć  
indywidualnych 

muzycznych  

(cały rok szkolny) 
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Ucze  zna zasady  
udzielania pierwszej  

pomocy przedmedycznej 

Kształtowanie umiej tno ci 

praktycznego działania                   
w sytuacjach zagro enia 

Podejmowanie wła ciwych decyzji związanych     

z udzielaniem pierwszej pomocy - pogadanki, 

filmy wideo. Organizowanie praktycznych 

działa  związanych z udzielaniem pierwszej 

pomocy - konkurs plastyczny. Zorganizowanie 

pokazu udzielania pierwszej pomocy w 

sytuacjach zagro enia 

Wychowawcy klas 

(cały rok szkolny) 
psycholog szkolny 

(cały rok szkolny) 
nauczyciel biologii 

(cały rok szkolny) 

Ucze   systematycznie  
uczestniczy w zaj ciach  

lekcyjnych 

Poprawa frekwencji w ród 

uczniów wagarujących      

i ograniczanie liczby 

spó nie  na lekcje 

Systematyczne sprawdzanie obecno ci 

potencjalnych wagarowiczów na lekcjach, 

usprawiedliwianie nieobecno ci zgodnie z 

przyj tymi przez szkoł  terminami. 

Analiza frekwencji uczniów na podstawie 

dzienników klasowych. Rozpoznawanie 

indywidualnych potrzeb uczniów wagarujących 

(poszukiwanie przyczyn) – rozmowy, skierowania 

na badania do poradni psychologiczno-

pedagogicznej. cisła współpraca z domem 
rodzinnym (sprawny przebieg informacji do i od 

rodziców - kontakt telefoniczny, pisemny i 

bezpo redni). Profilaktyczne rozmowy z 

rodzicami na temat ich odpowiedzialno ci za 

obecno ć dziecka w szkole oraz na temat skutków 

wagarowania. Kontrola uczniów spacerujących po 

szkole w czasie trwania lekcji. promowanie i 

nagradzanie uczniów z najlepszą frekwencją i 
klas, które znacząco poprawiły swoją frekwencj  

w stosunku do poprzedniego semestru/ roku. 

Wysyłanie informacji do rodziców uczniów nie 

realizujących we wła ciwy sposób obowiązku 

szkolnego. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

 psycholog szkolny, 

Dyrekcja, 

Nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

(cały rok szkolny) 

Ucze  potrafi  

organizować czas  nauki         
i wypoczynku 

Kształtowanie w uczniach 
umiej tno ci organizacji 

czasu nauki i czasu 

wolnego. Pomoc w 

efektywnym uczeniu si .  

Informacje o ciekawych formach sp dzania 

wolnego czasu. Zach canie do czynnego          

i bezpiecznego sp dzania wolnego czasu. 

Opracowywania planów dnia dla uczniów 

mających problem z organizacją czasu. 

Zaznajamianie uczniów z technikami uczenia si  
na godzinach wychowawczych, zaj ciach z 

psychologiem i na zaj ciach edukacyjnych. 

Prezentacja najciekawszych graficznych map 

my li. Zaj cia wyrównawcze i korekcyjne dla 

uczniów słabszych dydaktycznie. 
Zaj cia pozalekcyjne, koła zainteresowa  i 

fakultety dla uczniów zdolnych. 

Pomoc rówie nicza w nauce.Udział w programie 
PTTK "Siedmiomilowe buty", "Mądra szkoła 

czyta dzieciom". 

Wychowawcy, 

nauczyciele uczący, 

psycholog, rodzice 

(cały rok szkolny) 

Ucze  aktywnie  
uczestniczy w zaj ciach  

szkolnych 

Zwi kszanie motywacji 

uczniów do nauki  

Wprowadzanie ciekawych form zaj ć dla uczniów 

z wykorzystaniem metod aktywnych (praca w 

parach, grupach, drama, burza mózgów, dyskusje, 

debaty, praca z plakatem itp.). Uatrakcyjnianie 

zdobywania wiedzy poprzez zdrową rywalizacj  i 
atrakcyjne nagrody tzn. organizowanie turniejów 

wiedzy, konkursów itp. 

Nauczyciele  

(cały rok szkolny) 

Ucze  zna i prezentuje 
postawy, zachowania       

i wygląd zgodnie             
z  oczekiwaniami  

rodowiska szkolnego 

Kształtowanie u uczniów 
kultury osobistej 

(zachowania, wyglądu, 

słownictwa) 

Pogadanki, i dyskusje na temat kulturalnego 

zachowania si  i wyra ania. Organizowanie 

imprez szkolnych: wyst pów, koncertów i 

dyskotek (pokazanie ró nych mo liwo ci 

kulturalnej zabawy, odpowiedniego zachowania, 

stosownego stroju). Organizowanie wyj ć i 
wyjazdów do filharmonii, teatru, kina i na 

wystawy. 

Wychowawcy 

wietlicy poloni ci 

wychowawcy, 

nauczyciele uczący 

(cały rok szkolny) 
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Ucze  nie stosuje  
wulgaryzmów  

i wykazuje dbało ć o 
kultur  j zyka w ró nych  

sytuacjach na co dzie  

Eliminowanie z j zyka 

uczniowskiego 

wulgaryzmów 

Zachowania si  stosownie do okoliczno ci i 

sytuacji). Dbanie o kultur  j zyka na co dzie  
(prosz  dzi kuj , przepraszam, dzie  dobry, do 

widzenia). Konkursy recytatorskie. 

Konsekwentne zwracanie uwagi uczniom  

u ywającym wulgaryzmów – uwaga słowna, 
uwaga pisemna. Przygotowywanie przez uczniów 

u ywających wulgaryzmów prac (w formie 

pisemnej lub ustnej) ukazujących pi kno j. 

polskiego np.Ś wyszukiwanie przysłów, 
rozwiniecie cytatów, nauka fragmentów poezji lub 

prozy itp. 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy 

poloni ci, pracownicy 

szkoły (cały rok 
szkolny) 

 

 

CEL żŁÓWNYŚ REALIZACJA DZIAŁA  WSPIERAJ CYCH UCZNIÓW W RAMACH 
POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ 

 

Cele szczegółowe Zadania Metody, tre ci i formy realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne, 

termin 

Działania szkoły 
dostosowane są do 

potrzeb i mo liwo ci 
ucznia 

Minimalizowanie  

trudno ci w uczeniu  si  

Dostosowanie wymaga  edukacyjnych do 
indywidualnych mo liwo ci i potrzeb ucznia       

w zakresie kształcenia ogólnego i muzycznego, 
Prowadzenie zaj ć korekcyjno-kompensacyjnych. 

Realizacja zalece  opinii PPP, Dostosowanie 
warunków sprawdzenia wiedzy i umiej tno ci 
uczniów, Współpraca nauczycieli i rodziców       

z psychologiem szkolnym. 

Zespół ds. SPź., 
Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących           
i muzycznych, 

Dyrektor 

Wicedyrektor 

Psycholog szkolny 

Wspomaganie uczniów  

szczególnie  uzdolnionych 

Zaj cia dodatkowe z godzin do dyspozycji 
dyrektora szkoły, realizacja indywidualnego 

programu nauczania, realizacja indywidualnego 

planu nauczania, cisła współpraca nauczycieli 
przedmiotów ogólnokształcących i muzycznych 
oraz nauczycieli z rodzicami, Pomoc w zakresie 

przygotowywania do konkursów muzycznych, 

przedmiotowych i koncertów, Promocja osiągni ć 
uczniów i ich działalno ci. 

Dyrektor, Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących     

i muzycznych, 

Kierownicy sekcji 

Zapobieganie  

niepowodzeniom  

edukacyjnym 

Zaj cia dydaktyczno-wyrównawcze. Działania 
motywujące do nauki, w tym do pracy w zakresie 

gry na instrumencie. Wzajemna współpraca 
nauczycieli oraz  nauczycieli z rodzicami 

uczniów.  Współpraca uczniów, nauczycieli, 
rodziców z psychologiem szkolnym. 

Dyrektor 

Wicedyrektor, 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących     

i muzycznych, 

Psycholog szkolny 

 

Pomoc uczniom  w 

sytuacjach  kryzysowych 

Badania ankietowe i wywiady rozpoznające 
potrzeby oraz rodowisko rodzinne ucznia. 

Udzielanie wsparcia emocjonalnego i 

psychologiczno -pedagogicznego w postaci zaj ć 
warsztatowych, konsultacji i realizowania zalece  

do pracy z uczniami o okre lonych potrzebach. 

Współpraca z instytucjami w zakresie pomocy         

w  sytuacjach kryzysowych, przeciwdziałaniu 
uzale nieniom, przemocy i wspomagającymi 

rozwój ucznia. 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących     
i muzycznych, 

Psycholog szkolny 
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Przeciwdziałanie   
zaniedbaniom  

rodowiskowym 

Realizowanie wyznaczonych form pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej. Współpraca        
z miejskim o rodkiem pomocy społecznej w 

zakresie wykrywania zaniedba  rodowiskowych 
i zmniejszania ich skutków. Realizowanie 

mo liwych form pomocy socjalnej ze strony 

szkoły. Współpraca szkoły ze rodowiskiem 
rodzinnym. Współpraca z instytucjami 

wspierającymi działania profilaktyczno - 

wychowawcze szkoły. 

Dyrektor  

Wicedyrektor, 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących    
i muzycznych, 

Psycholog szkolny 

Pomoc uczniom  

przewlekle  chorym 

Indywidualizacja procesu nauczania. 

Dostosowanie wymaga  do indywidualnych 
mo liwo ci dziecka. Regularna organizacja 
wskazanej  pomocy  uczniowi. Współpraca 

nauczycieli, psychologa z rodzicami. 

Respektowanie zalece  medycznych. 

Dyrektor, Nauczyciele 

przedmiotów 

ogólnokształcących          
i muzycznych, 

Psycholog szkolny 

Pomoc  uczniom  

wymagających  zaj ć  
specjalistycznych 

Realizacja zalece  zawartych w opinii poradni 

psychologiczno-pedagogicznej. Udzielanie 

wsparcia psychologiczno-pedagogicznego. 

Dostosowanie wymaga  edukacyjnych do 
indywidualnych mo liwo ci ucznia. Realizacja 

zaj cia specjalistyczne np. logopedycznych 

Nauczyciele 

przedmiotów,         

Nauczyciele zaj ć 
specjalistycznych, 

Psycholog szkolny 

 

 Szczegółowe formy i sposoby pracy z uczniem zdolnym i uczniem ze specyficznymi 
potrzebami edukacyjnymi zawarte są w odr bnych dokumentach - w kartach Indywidualnych 

Potrzeb Ucznia, oraz w procedurach dostosowania wymaga  edukacyjnych do potrzeb                           

i mo liwo ci ucznia ze specyficznymi trudno ciami w uczeniu si . 
 Program zakłada udział w działania, które nie zostały uwzgl dnione w trakcie tworzenia 
programu, ale są spójne z celami jakie przy wiecają działalno ci szkolnej. 
 

VIII. WARUNKI REALIZACJI 

 

 Żormy i sposoby działa  z zakresu profilaktyki pierwszorz dowej nauczyciele                             

i wychowawcy dostosowują do wieku uczniów – etapów  edukacyjnych. 

 Wszelkie działania zmierzające do osiągni cia celu realizowane są w ramach procesu 

dydaktyczno-wychowawczego (godzin wychowawczych, lekcji przedmiotowych, zaj ć 
muzycznych oraz spotka , konsultacji i zaj ć psychoedukacyjnych). W oparciu o Szkolny Program 

Profilaktyczny wychowawcy opracowują plan pracy profilaktyczno-wychowawczej dla swoich klas 

z uwzgl dnieniem potrzeb uczniów i problemów wyst pujących w społeczno ci klasowej. Plany 

pracy profilaktyczno-wychowawczej dla danych klas powinny zawierać szczegółowe działania, 
rodki realizacji, terminy, zakresy odpowiedzialno ci i tematyk  godzin wychowawczych. Program  

Profilaktyczny  znają  wszyscy  nauczyciele  przedmiotów  ogólnokształcących i muzycznych. 
 

Realizacja  Programu  Profilaktycznego Zespołu Szkół Muzycznych opiera  si   naŚ 
 

1. Działaniach skierowanych do rodzicówŚ 
Szeroko rozumiana współpraca Rodzice – SzkołaŚ 

1) Informowanie rodziców o pracach szkoły – zapoznanie ze Statutem Szkoły, WSO, 
Programem Wychowawczym, Programem Profilaktyki i regulaminem zachowania si  

uczniów na terenie szkoły. 
2) Anga owanie do udziału w yciu szkoły - przy opracowywaniu dokumentów szkolnych ale 

równie  poprzez udział w imprezach szkolnych. 
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3) Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole - stały kontakt                                
z wychowawcami – zebrania klasowe, ogólne, indywidualne, konsultacje nauczycieli                  

i psychologa szkolnego. 

4) Systematyczna kontrola obowiązku szkolnego swojego dziecka. 

5) Dzielenie si  swoimi spostrze eniami w ankietach dotyczących aktualnych spraw                        

i problemów, pracy szkoły itp. 
6) Pedagogizacja rodziców - u wiadamianie zagro e  płynących z zachowa  ryzykownych 

(agresji, rodków uzale niających, wagarów). 

7) Udział w spotkaniach z przedstawicielami policji i innymi zaproszonymi go ćmi                    

(w zale no ci od aktualnych potrzeb). 
 

2. Działaniach skierowanych do rady pedagogicznej 
1) Przedło enie projektu Szkolnego Programu Profilaktyki przeszkolenie Rady Pedagogicznej          

w zakresie: rozpoznawania narkotyków (rodzaje narkotyków, dost pno ć ze szczególnym 

uwzgl dnieniem specyfiki naszego terenu), wspomagania dzieci w radzeniu sobie ze stresem          

i sytuacjami trudnymi, radzenia sobie z agresywno cią dzieci i inne, 

2) Podejmowanie intensywnych działa  wychowawczych i opieku czych w stosunku do 

uczniów przejawiających zachowania ryzykowne propagowanie literatury dotyczącej 

profilaktyki. 
 

3. Działaniach  zespołu  ds. realizacji pomocy psychologiczno  - pedagogicznej 
 

4. Działaniach psychologa szkolnego - indywidualne spotkania z uczniami, zaj cia w grupach, 
zespołach klasowych, podejmowanie działa  profilaktycznych związanych z uzale nieniami, 
radzeniem sobie ze stresem, odpowiedzialno cią związaną z osiągni ciem ń3 roku ycia, 
cyberprzemocą, prowadzenie zaj ć integracyjnych dla dzieci. 
 

5. Współpracy  z instytucjami 
1) Poradnie psychologiczno – pedagogiczne i inne poradni specjalistyczne, 

2) Komisariat Miejski Policji w Legnicy - Zespół ds. Nieletnich i Patologii, 
3) Stra   Miejska, 

4) słu by ratownictwa medycznego, 
5) Monar, 

6) Uczelnie wy sze, 

7) Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, 

8) Miejski O rodek Pomocy Społecznej w Legnicy, 
9) Poradnie specjalistyczne. 

 

6. Realizacji  programów  profilaktycznych 
 

1) Program edukacyjny ,,Klub Bezpiecznego Puchatka” realizowany przez Komend  
żłówną Policji przeznaczony dla uczniów klas I OSM I st. 

2) Program ,,Szklanka mleka” przeznaczony dla uczniów klas 0-VI OSM I st. 

3) Program ,,Owoce w szkole” przeznaczony dla uczniów klas I-III OSM I st. 

4) Program 5 porcji warzyw i owoców przeznaczony dla uczniów klas I-III OSM I st. 

5) Program edukacyjny "Bezpieczniki Taurona" dla uczniów kl. 0-VI OSM I st. 

6) Program edukacyjny "Akademia Przyjaciół Pszczół" dla uczniów klas I-III OSM I st. 

7) Program edukacyjny "Nowe Horyzonty" dla uczniów klas I-III OSM I st. 

8) Program " niadanie daje moc" – dla uczniów kl. I-III OSM I st. 
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7. Programów opracowanych w szkole: 

1) Program Zespołu Wychowawczego. 

2) Program Wychowawczy szkoły. 
3) Program ,,Szkoły Dbającej o Bezpiecze stwo”. 

 

8.  Metodach pracy: pogadanka, dyskusja, burza mózgów, list, film, analiza materiałów, scenki, 
metaplan, własne wytwory uczniów, tworzenie kryształu warto ci, ćwiczenia w parach 
(komunikacja) oraz inne według uznania wychowawcy. 
 
9. Działaniach profilaktycznych wychowawców  i nauczycieli  w ró norakich formach w czasie 

formalnych i nieformalnych kontaktów z uczniem: lekcji, imprez klasowych, wycieczek, 

przygotowa  i spotka  poprzedzających jakie  wydarzenie - są  kontynuacją i uzupełnieniem pracy 
prowadzonej w ramach lekcji do dyspozycji wychowawcy. 

 
10. Szerokiej ofercie zaj ć pozalekcyjnych - kół zainteresowa , zaj ć dydaktyczno – 

wyrównawczych, zaj ć  korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyce  korekcyjnej, działalno ci 
charytatywnej, zespołów  kameralnych, instrumentalnych, działalno ci koncertowej. 
 
11. Organizacje apeli tematycznych  prowadzonych  przez  uczniów  OSM II st. 

 
12. Przestrzeganiu  Regulaminów  i Procedur. 

 
13. Wykorzystaniu „Kanałów  komunikacji wewn trzszkolnej”. 

Pojawiające si  problemy ucze  mo e zgłaszać do wychowawcy klasy (w przypadku jego 
nieobecno ci do ka dego nauczyciela), lub bezpo rednio do psychologa  szkolnego. Nauczyciele Ci 
podejmują odpowiednie działania. Je li tego wymaga sytuacja powiadamiają dyrektora szkoły.              
W przypadku zaistnienia jakiejkolwiek sprawy zagra ającej zdrowiu, bezpiecze stwu młodzie y, 
ucze  mo e zwracać si  do ka dego pracownika szkoły oraz bezpo rednio do dyrektora. 
Informacje kierowane do uczniów przepływają za po rednictwem wychowawców, nauczycieli, lub 
bezpo rednio od dyrektora szkoły na szkolnych apelach czy te  poprzez tablice informacyjne. 
 
14. Wykorzystaniu systemu reagowania kryzysowego. 

W przypadku wystąpienia powa nego zaburzenia zachowania ucznia (np. kradzie , powa ne 
uszkodzenie mienia, szanta , pobicie itp.) osoba b dąca wiadkiem takiego zachowania zgłasza 
niezwłocznie problem do wychowawcy lub innego nauczyciela, psychologa  szkolnego lub innego 

pracownika szkoły. 

W razie potrzeby powiadomiony zostaje dyrektor. W zale no ci od problemu szkoła kontaktuje si  
z rodzicami ucznia, lub mo e powiadomić wła ciwe organyŚ policj  lub stra  miejską, kuratora 
sądowego, je li taki został dla ucznia powołany, sąd rodzinny itp.  
Dla uczniów z gł bszymi zaburzeniami zachowania przewiduje si  szersze formy opieki 
psychologiczno-pedagogicznej na terenie szkoły lub współprac  z poradnią specjalistyczną. 
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IX. OCZEKIWANE EFEKTY 

 

Ucze Ś  
 Zna zasady funkcjonowania w klasie i szkole; 

 Uto samia si  z zespołem klasowym i społeczno cią szkolnąś 
 Potrafi pracować w grupieś  
 Zna zasady bezpiecznego zachowania si  na terenie szkoły i poza niąś  
 Wie jak zachowywać si  w sytuacjach zagro eniaś  
 Potrafi dbać o własne zdrowie i bezpiecze stwoś  
 Zna zagro enia wynikające ze stosowania rodków uzale niającychś 
 Wie jak wła ciwie korzystać ze rodków masowego przekazuś  
 Zna zagro enia wynikające z niewła ciwego korzystania ze rodków masowego przekazuś 
 Zna zasady wła ciwej komunikacji i mediacjiś 
 Potrafi tolerancyjnie przyjmować odmienno ć ludzi i przekona ś 
 Unika konfliktów; 

 Potrafi przeciwdziałać agresji i przemocyś 
 Nie zachowuje si  agresywnieś  
 Wie jak konstruktywnie post pować w przypadku pojawienia si  konfliktuś  
 Rozpoznaje emocje i wie jak sobie z nimi radzićś 
 rozwija zdolno ci i zainteresowania – jest twórczy; 

 dokonuje wiadomych wyborów. 
 

X. EWALUACJA 

 

1. Zasady  ewaluacji 

źlementem ewaluacji jest stałe monitorowanie przebiegu realizacji zada . Na podstawie  

sprawozda   wychowawców, kadry  kierowniczej, nauczycieli  dwa  razy  w roku  szkolnym  
działania  mogą  być  uzupełniane  w  miar   okre lonych potrzeb. źwaluacj  wyników nale y 

przeprowadzić po ka dym roku realizacji programu. Wyniki b dą wa nymi wskazówkami do  pracy 

w kolejnych latach. 

 
1) Ewaluacja procesu 

B dzie systematycznym monitorowaniem przebiegu realizacji zaplanowanych działa  w celu 

uzyskania odpowiedzi na pytania: 

a) Czy dą ymy do osiągni cia celów? 

b) Czy zadania są realizowane? (Je eli nie, to dlaczego?). 

c) Jakie trudno ci mieli realizatorzy w związku z wykonywaniem zada ? 

d) Co sądzą uczniowie i ich rodzice na temat realizowanych zada ? 

e) Czy zaplanowane zadania zostały zako czone? (Je eli nie, to dlaczego?). 

f) Jakich u yto rodków i czy były wystarczające? 

g) Czy w trakcie pracy nad programem wprowadzono zmiany? (Je eli tak, to jakie                             

i dlaczego?). 
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2) Ewaluacja wyników 

B dzie dotyczyła zada  i celów programu. Zostanie dokonana po ka dym roku nauki. Podstawą do 
jej przeprowadzenia b dą: 

a) obserwacje uczniów w ró nych sytuacjach, np. podczas ustnych odpowiedzi, 

sprawdzianów, publicznych wyst pów, pracy w grupie, kontaktów z kolegami na 

przerwach, uroczysto ciach szkolnych i rodowiskowych, 

b) analiza dziennika lekcyjnego pod kątem frekwencji, uwag dotyczących zachowania si  
uczniów na lekcjach, ich stosunku do nauki, kolegów i nauczycieli oraz wyników 

nauczania, 

c) analiza dzienników zaj ć pozalekcyjnych, wyrównawczych i kół zainteresowa  pod 

wzgl dem liczby korzystających z nich uczniów i ich osiągni ć, 

d) diagnozy sprawdzające, 

e) wywiady z piel gniarką, wychowawcami i psychologiem odno nie liczby i rodzaju 

konfliktów i nieporozumie  mi dzy uczniami, 

f) ankiety przeprowadzane w ród uczniów, nauczycieli i rodziców, analiza sprawozda                
z konkursów przedmiotowych i muzycznych, analiza wytworów pracy uczniów na rzecz 

klasy i szkoły, 
g) rozmowy z uczniami, ich kolegami, nauczycielami, innymi pracownikami szkoły, 

rodzicami, 

h) opinie z poradni psychologiczno-pedagogicznej, 

i) konkursy, quizy, zaj cia warsztatowe. 
 

2. Procedura ewaluacji 

1) Kryterium zgodno ci: 

a) zgodno ć efektów programu z zało onymi celami, 

b) zgodno ć celów programu z potrzebami (adresatów programu, rodowiska szkolnego itp.), 

2) Kryterium efektywno ci: 

a) utrzymanie atmosfery i warunków bezpiecznej szkoły, 
b) brak  zachowa   ryzykownych uczniów, 
c) prawidłowy  rozwój  psychofizyczny uczniów, 
d) wzrost kompetencji wychowawczych u nauczycieli, rodziców itp. 

 

 

Szkolny Program Profilaktyki ZSMuz. w Legnicy został pozytywnie zaopiniowany 
przez Rad  Rodziców i zatwierdzony przez Rad  Pedagogiczn  w dniu 8 wrze nia 2Ńń5r. 
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