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PPOODDSSTTAAWWYY  PPRRAAWWNNEE  DDZZIIAAŁŁAAŃŃ  PPRROOFFIILLAAKKTTYYCCZZNNYYCCHH  
  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 02 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, 

poz. 483 ze zm.). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych z dnia 20 listopada 1989 r.(Dz. U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1189). 

4. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1943 ze zm.). 

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59). 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 487). 

7. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jednolity: Dz. U.  

z 2017 r. poz. 783). 

8. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-

niu i wyrobów tytoniowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 957). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakre-

su i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wycho-

wawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkoma-

nii (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249). 

10. Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2021/2022. 

11. Statut Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie. 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawno-

ścią intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły pierwszego stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 

2017 r. poz. 356). 

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

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszko-

lach, szkołach i placówkach. 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warun-

ków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełno-

sprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym.  

 15.Od roku szkolnego 2019/2020 – nowe brzmienie przepisu Art. 26 ustawy Prawo 

 oświatowe.  

  16.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 03 kwietnia 2019 r. ((Dz.U. 

      poz. 639) ze zmianami w Paragrafie 2, w ust. 1 w pkt. 1 lit. c. 
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PPOODDSSTTAAWWAA  PPRRAAWWNNAA  AA  SSZZKKOOLLNNYY  PPRROOGGRRAAMM  

WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZOO--PPRROOFFIILLAAKKTTYYCCZZNNYY  
  

Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez: 
 

1. Szkolny zestaw programów nauczania, który obejmuje całą działalność szkoły z punktu 

widzenia dydaktycznego. 

2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły, tworzony przez nauczycieli i konsultantów 

oraz aprobowany przez rodziców, opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania 

o charakterze wychowawczo- profilaktycznym, które są dostosowane do potrzeb rozwojo-

wych uczniów oraz potrzeb danego środowiska. Wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym skierowane są do uczniów, nauczycieli i rodziców.  
 

Celem programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie ucznia w rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektual-

nej, duchowej i społecznej. 

WSTĘP 
 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez 

radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole 

koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze 

statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych  

i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że 

wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności 

musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, 

oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, 

duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania 

z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

 

 

Działania  zawarte w Programie Wychowawczo – Profi-

laktycznym szkoły poddano ewaluacji w maju i czerwcu 2021 

r oraz we wrześniu 2021 r. Program został zmodyfikowany 

we wrześniu 2021 r. o treści i działania uwzględniające: 

 
• priorytety polityki oświatowej państwa (ogłoszone przez MEN) na rok 

2021/2022, 

• wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji wewnętrznej szkoły dotyczącej 

badania bezpieczeństwa psychospołecznego uczniów po COVID – 19 (maj 

2021r.), 
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• wnioski i rekomendacje wynikające z ewaluacji działań realizowanych w ra-

mach programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Da-

nuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie (czerwiec 2021 r.) 

• wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy występowania 

w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka z uwzględ-

nieniem zagrożeń związanych  z użyciem substancji psychoaktywnych,  

• wnioski i rekomendacje wynikające z przeprowadzonej diagnozy świadomości i 

skali zjawiska cyberprzemocy wśród uczniów naszej szkoły;     

• wnioski i rekomendacje z nadzoru pedagogicznego w okresie zdalnego nau-

czania;        

• potrzeby klientów szkoły (uczniów, rodziców, nauczycieli wynikające ze specy-

fiki funkcjonowania szkoły/placówki). 

Uwzględnia wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. Wy-

chowawcy klas realizują zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym na 

godzinach z wychowawcą, a nauczyciele – na zajęciach edukacyjnych. 

 

Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

(analiza dotychczasowych działań szkoły) 

 

1. Diagnoza jakości funkcjonowania uczniów. 

2. Identyfikacja sukcesów wychowawczych i profilaktycznych. 

3. Identyfikacja porażek wychowawczych i profilaktycznych. 

4. Identyfikacja skutecznych i nieskutecznych metod wychowawczych i profilaktycznych. 

5. Identyfikacja potrzeb rozwojowych uczniów. 

6. Identyfikacja źródeł zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego. 

 

Program został zmodyfikowany o treści i działania uwzględniające: 

priorytety polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022: 

 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organi-

zację zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań 

programu wychowawczo – profilaktycznego. 

2. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego o dbałości o zdrowie.  

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowa-

dzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania histo-

rii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. 

Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane po-

trzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psycholo-

giczno – pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozy-



5 

 

tywny  klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno – komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzial-

ności za środowisko naturalne. 

 

 

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH  DZIAŁAŃ  SZKOŁY. 

Program został uzupełniony o działania wynikające z priorytetów polityki oświatowej pań-

stwa na rok 2021/2022, wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej ewaluacji, 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących i czynni-

ków ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychoaktywnych, diagnozą w zakresie świadomości i skali zjawiska cyberprzemocy, wnio-

sków i rekomendacji z nadzoru pedagogicznego w okresie zdalnego nauczania oraz uwarun-

kowań środowiskowych, oczekiwań rodziców, zainteresowań i potrzeb uczniów oraz możliwo-

ści szkoły i jej pracowników.  

 

PPOOTTRRZZEEBBYY  II  ZZAASSAADDYY  SSZZKKOOŁŁYY  ZZ  ZZAAKKRREESSUU    

WWYYCCHHOOWWAANNIIAA  II  PPRROOFFIILLAAKKTTYYKKII    

DDIIAAGGNNOOZZOOWWAANNEE  SSĄĄ  CCOORROOCCZZNNIIEE  NNAA  PPOODDSSTTAAWWIIEE::  
  

11..  Wyników ewaluacji wewnętrznej.  

22..  Wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora.  

33..  Ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowa-

nego w roku szkolnym 2020/2021.  

44..  Wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, przedmiotowych, wychowawczych.  

5. Ankiety diagnozującej skierowanej do uczniów, rodziców i nauczycieli (rozmowy 

telefoniczne).             

66..  Indywidualnych rozmów i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczy-

cielami.  

77..  Bieżących obserwacji zachowań uczniów na terenie szkoły.  

88..  Analizy niepowodzeń szkolnych.  

99..  Analizy dokumentacji podejmowania interwencji wychowawczych (dzienniki wycho-

wawcy, zeszyty uwag, punktowy system oceniania, protokoły posiedzeń zespołów wy-

chowawczych, dokumentacja pedagoga i psychologa).      

1100..  Wywiadów środowiskowych.                    

1111..  Informacji z instytucji wspomagających szkołę.   

1122..  Uwag rodziców  pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z wychowawcami klas 

oraz na spotkaniach Rady Rodziców, zgłaszanych telefonicznie bądź w innej formie z 

wykorzystaniem komunikatorów.  

1133..  Spostrzeżeń i uwag wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga i psycholo-

ga szkolnego dotyczących funkcjonowania uczniów i ich aktywności w okresie naucza-

nia zdalnego.  
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1144..  Wniosków i rekomendacji wynikających z przeprowadzonej diagnozy w zakresie zagro-

żeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych (czerwiec 2021 r.).  

1155..BBeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  ppssyycchhoossppoołłeecczznneeggoo  uucczznniióóww  ppoo  CCOOVVIIDD--  1199..  

  

Czynniki ryzyka: 

• zagrożenie stanami depresyjnymi, jako wynik odosobnienia i izolacji spo-

łecznej związanej z nauczaniem zdalny;. 

• zagrożenie zaburzeniami lękowymi dzieci i młodzieży w związku z poczuciem 

zagrożenia zdrowia lub życia (pandemia;. 

• zagrożenia rozwoju w związku z przebywaniem w jednej przestrzeni – wy-

łącznie w domu; 

• chaos informacyjny w związku z pandemią koronawirusa ciągle pojawiają-

cymi się wiadomościami dotyczącymi sytuacji zdrowotnej ludzi, z nowym 

funkcjonowaniem nie tylko szkoły, lecz także otaczającego nas świata; 

• dostęp do mediów i portali społecznościowych w zakresie zdobywania wiedzy 

w zakresie środków zmieniających świadomość oraz preferowania ryzykow-

nych zachowań; 

• uzależnienia w rodzinach niektórych uczniów; 

• przemoc w rodzinach niektórych uczniów; 

• nadzór kuratoryjny nad rodzinami niektórych uczniów; 

• trudna sytuacja społeczno-ekonomiczna niektórych uczniów; 

• agresja werbalna w relacjach pomiędzy uczniami; 

• zachowania lekceważące i niepożądane w relacjach uczniów z nauczycielami. 

 

Czynniki chroniące: 

• stosunkowo nieduża społeczność, co ułatwia znajomość sytuacji uczniów; 

• silne więzi uczniów z rodzicami; 

• zainteresowanie ze strony wielu rodziców sprawami dziecka; 

• wyznawane wartości moralne i religijne, preferowane normy, 

• zainteresowania uczniów nauką i własnym rozwojem. 

• procedury reagowania w szkole w sytuacji autodestrukcji, 

• działania wychowawczo-profilaktyczne w szkole w zakresie profilaktyki pozy-

tywnej, 

• projektowanie przestrzeni uczenia się z dziećmi w trójkącie interaktywnym: 

rodzic – uczeń – nauczyciel, 

• umiejętność radzenia sobie z codziennymi kłopotami wywołującymi różne 

emocje, powodującymi stres, budzącymi lęk, 

• ciągła obserwacja dzieci chroniąca od chaosu i dająca poczucie bezpieczeń-

stwa.  
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Obszary problemowe wynikające z przeprowadzonej diagnozy: 

I. Zagrożenia związane z paleniem papierosów i oraz niewłaściwymi nawykami 

żywieniowymi – szczególnie piciem napojów energetyzujących i nadmiernym 

spożywaniem cukrów. 

II. Zachowania przemocowe wśród uczniów związane głównie z agresją werbalną 

mniej fizyczną. 

III. Zagrożenia depresją, jako wynik odosobnienia i izolacji społecznej związanej 

z nauczaniem zdalnym. 

IV. Zagrożenia zaburzeniami lękowymi dzieci i młodzieży w związku z poczuciem 

zagrożenia zdrowia lub życia (pandemia). 

V. Zagrożenia wynikające z niewłaściwego korzystania z mediów społeczno-

ściowych i zasobów sieci w szczególności doznawania agresji internetowej. 

VI. Problematyczna mowa nienawiści w internecie, tworzenie zasad reagowania 

na zjawiska przemocy elektronicznej. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

II..  OOBBSSZZAARRYY  OODDDDZZIIAAŁŁYYWWAAŃŃ  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZYYCCHH  
  

1. Zadania wychowawcze realizowane są przez wszystkich nauczycieli i pracowników niepe-

dagogicznych Szkoły oraz rodziców. Zadania nauczycieli, wychowawców oraz innych za-

trudnionych określone są w Statucie Szkoły. 

2. W Szkole tworzone są warunki do działalności samorządu szkolnego. 

3. Szkoła buduje własne tradycje. 

4. Treści wychowawcze określone zostały w podstawie programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej. Realizują je nauczyciele poszczególnych przedmiotów współpra-

cując ze sobą przy realizacji wspólnych zadań. 

5. Za część programu wychowawczego uznaje się obowiązujące w Szkole regulaminy, pro-

cedury, system oceniania, plany pracy na dany rok szkolny. 

6. Działania wychowawcze realizowane są przy współpracy z rodzicami/prawnymi opieku-

nami uczniów, środowiskiem lokalnym, instytucjami i organizacjami wspierającymi Szko-

łę. 

7. Plan wychowawczo-profilaktyczny klasy szkolnej opracowuje wychowawca klasy 

uwzględniając: ważne wydarzenia z życia klasy, tematykę godzin do dyspozycji wy-

chowawcy, programy wychowawcze poszczególnych przedmiotów oraz program de-

cydujący o tożsamości klasy. 
 

IIII..  MMIISSJJAA  SSZZKKOOŁŁYY  II  WWIIZZJJAA  WWYYCCHHOOWWAANNIIAA  
 

Wychowujemy uczniów w duchu uniwersalnych wartości moralnych, tolerancji, soli-

darności, demokracji, wolności i sprawiedliwości społecznej, patriotyzmu, miłości ojczyzny, 

poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na 

wartości kultur Europy i świata.  

Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektu-

alnym, psychicznym i społecznym, fizycznym, emocjonalnym i duchowym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom.  

Misją Szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia  
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w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu Szkoły poprzez kultywowa-

nie i tworzenie tradycji. 

Misją Szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze skierowane są na do-

bro podopiecznych, a także ich dalszy los.  

Największe prawa wychowawcze posiadają rodzice w stosunku do swoich dzieci. 

Szkoła wspiera rodzinę w procesie wychowania, pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi na py-

tania o sens życia, o przeszłość, wskazując na rzetelną pracę i uczciwość, jako wartości pro-

wadzące do realizacji przyjętych celów. 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny „Inki” w Jeleniewie jest 

przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmo-

wania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń koń-

czący Szkołę, posiada następujące cechy budujące poniższy model. 
 

IIIIII..  MMOODDEELL    AABBSSOOLLWWEENNTTAA  SSZZKKOOŁŁYY  WW  JJEELLEENNIIEEWWIIEE  
 

1. Absolwent bez większych problemów funkcjonuje w otaczającym go świecie.  

Łatwo nawiązuje kontakty, ma swój krąg przyjaciół. Z optymizmem patrzy w świat, wie-

rzy w siebie i swoje możliwości. Ma określone zainteresowania, które pomagają mu doko-

nać wyboru dalszej drogi kształcenia. Jest w pełni kompetentny do samokształcenia. 

2. Jest stosunkowo samodzielny. 

Orientuje się w otaczającym świecie. Potrafi stawiać sobie cele dotyczące siebie i najbliż-

szych oraz je realizować. Korzysta z różnych źródeł wiedzy. Potrafi zaprojektować niety-

powe działania, dobierając odpowiednie metody postępowania. 

3. Jest ciekawy świata, ale też krytyczny. 

Stale poszerza swoje wiadomości na temat zjawisk i zależności występujących w świecie. 

Z pewnym dystansem podchodzi do uzyskanych informacji; wie, że można je weryfikować 

w oparciu o alternatywne źródła wiedzy. Odróżnia fikcję od świata realnego w przekazach 

medialnych. 

4. Jest otwarty. 

Porozumiewa się przynajmniej w jednym języku obcym. Dostosowuje treść i formę wy-

powiedzi do osoby odbiorcy. Umie posługiwać się różnymi technikami komunikowania 

się. Dobrze współpracuje w grupie; potrafi dyskutować dostosowując się do obowiązującej 

formy dyskusji, umie podporządkować się woli większości. 

5. Jest odpowiedzialny. 

Zdaje sobie sprawę z możliwości następstw różnych działań. Potrafi przyznać się do błędu 

i gotów jest ponosić odpowiedzialność za swoje postępowanie oraz swoje decyzje. 

W swym działaniu zwraca uwagę na względy bezpieczeństwa. W działaniach zbiorowych 

wykazuje poczucie współodpowiedzialności za efekty pracy w grupie. 

6. Jest rozważny. 

Potrafi przewidywać zagrożenia, także w sytuacjach nowych i modyfikuje swoje zachowa-

nie w ich przewidywaniu. Ma ugruntowane nawyki higieniczne. Planuje swoją pracę i wy-
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poczynek, potrafi świadomie przeciwdziałać stresowi. Wykazuje stosowną aktywność fi-

zyczną. 

7. Jest prawy. 

Rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości własny i obowiązujący w jego 

otoczeniu. Umie stopniować oceny moralne i nie gubi się w sytuacjach trudnych  

oraz niejednoznacznych. 

8. Jest tolerancyjny. 

Ze zrozumieniem traktuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, motywacji 

oraz odmienności kulturowej różnych ludzi. Jego tolerancja przekłada się na postawy ak-

ceptacji odmienności innych. 

9. Jest rzetelny i punktualny. 

Dotrzymuje obietnic i zobowiązań, a także terminów. Umiejętnie planuje swoje zajęcia, nie 

marnuje czasu swego i innych osób. 
 

IIVV..  CCEELLEE  WWYYCCHHOOWWAAWWCCZZEE  
  

II..  GGłłóówwnnee::  
  

1. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny. 

2. Rozwijanie poczucia przynależności do grupy rodzinnej, społeczności szkolnej i lokalnej. 

3. Kształtowanie refleksyjnej postawy wobec człowieka, jego natury i powinności moral-

nych. 

4. Rozpoznawanie podstawowych wartości i dokonywania ich hierarchizacji. 

5. Budowanie więzi uczuciowych: przyjaźni, szacunku, tolerancji wobec ludzi. 

6. Promowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i sportu. 

7. Kształtowanie umiejętności prawidłowego komunikowania się i znajdywania sposobów 

przezwyciężania stresów i radzenia w sytuacjach konfliktowych. 

8. Zapewnienie optymalnych warunków do wszechstronnego rozwoju osobowości dziecka  

w bezpiecznym i przyjaznym środowisku. 

9. Rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zdolności twórczych oraz samodzielnego my-

ślenia i skutecznego działania. 

10. Efektywna współpraca z rodzinnym domem dziecka i integracja ze środowiskiem lokal-

nym. 

11. Wychowanie do miłości ojczyzny, poznanie symboli narodowych, tradycji, obrzędów 

szkolnych i środowiskowych. 

12. Wspomaganie w osiągnięciu pełnej dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i aksjo-

logicznej. 
 

II.   Szczegółowe: 

 

1. Stworzenie życzliwej atmosfery w Szkole opartej na: szacunku, tolerancji wobec innych 

osób, wzajemnej pomocy. 

2. Zbudowanie pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pozostałych pracowników 

Szkoły. 

3. Zachęcenie do prowadzenia zdrowego stylu życia. 

4. Budowanie życzliwych relacji, rodzice – partnerami nauczycieli w kształceniu i wycho-
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waniu uczniów. 

5. Zapewnienie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego. 

6. Kształtowanie szacunku do własnego państwa, rozwijanie odpowiednich postaw uczniów 

wobec symboli narodowych, państwowych, kształtowanie tożsamości narodowej w świe-

tle tożsamości regionalnej. 

7. Rozwijanie świadomości obywatelskiej. 

8. Kształtowanie postawy proeuropejskiej. 

9. Przygotowanie uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym. 

10. Stwarzanie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu i bezpieczeń-

stwu w Szkole i poza Szkołą. 

11. Wzbudzanie szacunku do pracy. 

12. Kształtowanie hierarchii systemu wartości.  

13. Rozwijanie współpracy z rodzicami w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego 

stylu życia. 

14. Doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji  

z uczniami i rodzicami oraz pracy warsztatowej z grupą uczniów. 

15. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

16. Rozwijanie działalności wolontarystycznej uczniów. 
 

Działalność edukacyjna w Szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowy-

waniu wiedzy i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, 

nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 
 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności:  

 

1. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat pra-

widłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środ-

ków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków 

w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach. 

2. Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów. 

3. Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji. 

4. Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w konstruk-

tywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu roz-

wojowi i zdrowemu życiu. 

5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substan-

cji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych sub-

stancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 
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Działalność informacyjna w Szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktu-

alnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbior-

ców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także 

nauczycieli i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności:  

 

1. Dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opieku-

nom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilak-

tycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych 

zagrożeń cywilizacyjnych. 

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

3. Przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nau-

czycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. 

4. Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązują-

cych procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy 

szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 
 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 

1. Strategie informacyjne, których celem jest dostarczenie adekwatnych informacji na temat 

skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwienie dokonania racjonalnego wy-

boru. Zdobyta wiedza ma służyć zmianie postaw, w tym niepodejmowanie zachowań ry-

zykownych (mini wykłady, filmy, rozmowy tematyczne, dyskusje, plansze, ulotki, naklej-

ki, gazetki tematyczne, artykuły psychoedukacyjne na stronie internetowej). 

2. Strategie edukacyjne, których celem jest rozwijanie umiejętności psychologicznych i spo-

łecznych: nawiązywanie kontaktów z ludźmi, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywanie 

konfliktów, opieranie się naciskom ze strony otoczenia, itp. Umiejętności te chronią przed 

podejmowaniem zachowań ryzykownych (realizowane przez bloki ćwiczeń i gier psycho-

edukacyjnych, warsztaty, treningi). 

3. Strategie działań alternatywnych realizowanych przez Szkołę i rodzinę, których celem jest 

pomoc w zaspokojeniu ważnych potrzeb, takich jak sukces, przynależność oraz osiąganie 

satysfakcji przez możliwość zaangażowania się w pozytywną działalność (artystyczną, 

sportową, społeczną itp.) Realizacja tych potrzeb chroni przed podejmowaniem zachowań 

ryzykownych (zajęcia dodatkowe, rozwijające zainteresowania, konkursy, działalność wo-

lontariatu, harcerstwo, zajęcia świetlicowe, biblioteczne, etc.). 

4. Strategie interwencyjne realizowane przez Szkołę i rodzinę, których celem jest pomoc 

osobom mającym trudności i będącym w sytuacjach kryzysowych (korzystanie z pomocy 

szkolnych specjalistów oraz kierowanie do placówek specjalistycznych, poradni psycholo-

giczno-pedagogicznych, ośrodków pomocy społecznej, policji, sądów, kierowanie na me-

diacje, uruchomienie procedury Niebieskiej Karty). 
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Odpowiednio do stopnia ryzyka, profilaktyka jest prowadzona na kilku poziomach: 

 

1. Uniwersalnym - adresowanym do wszystkich uczniów bez względu na stopień ryzyka wy-

stąpienia zachowań problemowych, którego celem jest opóźnienie inicjacji, przeciwdziała-

nie pierwszym próbom podejmowania zachowań ryzykownych; na tym poziomie stosowa-

ne są strategie informacyjne i edukacyjne. 

2. Selektywnym - adresowanym do grupy zwiększonego ryzyka (ze względu na sytuację ro-

dzinną, społeczną), na którym stosowane są strategie informacyjne, edukacyjne i działań 

alternatywnych. 

3. Wskazującym - adresowanym do grupy wysokiego ryzyka, na którym stosowane są strate-

gie interwencyjne, informacyjne i edukacyjne (Dorota Macander). 
 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 
 

1. Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym sty-

lu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykow-

nych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substan-

cji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

2. Wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, śro-

dowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko za-

chowań ryzykownych. 

3. Wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych sub-

stancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zo-

stały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 
 

Działania te obejmują w szczególności: 

 

1. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów progra-

mów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indy-

widualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych  

w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziała-

nia Narkomanii. 

2. Przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatyw-

nej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności po-

trzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej. 

3. Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, sub-

stancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej inter-

wencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków za-

chowań ryzykownych. 

5. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o któ-

rym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziała-

nia używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych. 
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W roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukie-

runkowane na: 

1. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

2. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów. 

3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrze-

by rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów. 

4. Rozwijanie samodzielności, kreatywności i innowacyjności uczniów. 

5. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów. 

6. Bezpieczne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 

7. Rozpowszechnianie czytelnictwa wśród uczniów. Rozbudzanie aktywności poznaw-

czej w zakresie literatury dla młodego czytelnika. 

8. Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które 

ich demotywują. Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

9. Wychowanie do wrażliwości na prawdę,  dobro i zaangażowanie społeczne. 

10. Działania na rzecz edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej 

kultury. 

11. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

12. Wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej. 

13. Przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szko-

le, klasie). 

14. Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji i 

miejsca. 

15. Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i 

społeczeństwa. 

16. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.  

17. Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.  

18. Wzbudzanie poczucia przynależności do grupy. 

19. Rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości. 

20. Budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej. 

21. Troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

22.  Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych do-

świadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną toż-

samość. 

23. Wspomaganie adaptacji szkolnej uczniów wynikające z powrotu do codziennych ob-

owiązków szkolnych, wymaganiami związanymi z nauką oraz powrotem do zespołu 

klasowego i funkcjonowaniem w nim, kształtowanie pozytywnych relacji interperso-

nalnych. 

 
 

Zadania profilaktyczne programu to:  

 

1. Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w Szkole. 

2. Znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do Szkoły. 

3. Promowanie zdrowego stylu życia. 

4. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych. 

5. Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psycho-
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aktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków). 

6. Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

7. Niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórko-

wych i telewizji, 

8. Przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom. 

9. Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych.. 

10.Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

11.Na profilaktykę uzależnień. 

 

 

 

 

 
 

V. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

1. Dyrektor Szkoły: 
 

1) Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w Szkole. 

2) Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofi-

zycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy 

wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.  

3) Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w pro-

cesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organiza-

cyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

4) Stwarza warunki do działania w Szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organi-

zacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działal-

ność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, 

wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły. 

5) Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań. 

6) Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

7) Nadzoruje zgodność działania Szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów Szkoły. 

8) Nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
 

2. Rada Pedagogiczna: 
 

1) Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej Szkoły i potrzeb w zakresie dzia-

łań profilaktycznych. 

2) Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w poro-

zumieniu z Radą Rodziców. 

3) Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytua-

cjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością. 

4) Uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

5) Uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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3. Nauczyciele: 
 

1) Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2) Reagują na obecność w Szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają za-

grożenie dla ucznia. 

3) Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów. 

4) Przestrzegają obowiązujących w Szkole procedur postępowania w sytuacjach zagroże-

nia młodzieży demoralizacją i przestępczością. 

5) Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

6) Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji. 

7) Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach. 

8) Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 
 

4. Wychowawcy klas: 
 

1) Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie. 

2) Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów. 

3) Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla 

klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowe-

go i potrzeby uczniów. 

4) Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dal-

szej pracy. 

5) Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowią-

zującymi zwyczajami, tradycjami Szkoły. 

6) Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodni-

czącego zespołu. 

7) Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w Szkole pro-

cedurami. 

8) Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedago-

giem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach. 

9) Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji. 

10) Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców. 

11) Dbają o dobre relacje uczniów w klasie. 

12) Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowa-

niom podopiecznych. 

13) Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży. 

14) Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 
 

5. Zespół wychowawców: 
 

1) Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demo-

ralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na 

rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, 
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nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych. 

2) Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze. 

3) Ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli,  

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy. 

4) Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilak-

tycznej Szkoły. 

5) Inne, wynikające z potrzeb Szkoły. 
 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 
 

1) Diagnozuje środowisko wychowawcze. 

2) Zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach. 

3) Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej 

lub stałej opieki. 

4) Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

5) Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów. 

6) Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy Szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psy-

chologiczno-pedagogiczną. 
 

7. Rodzice: 
 

1) Współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny. 

2) Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej Szkoły. 

3) Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez Szkołę. 

4) Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w Szkole. 

5) Współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie. 

6) Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

7) Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowaw-

czo-profilaktyczny Szkoły. 
 

 

 

8. Samorząd Uczniowski: 
 

1) Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów Szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwo-

ściami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem. 

2) Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej Szkoły. 

3) Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną. 

4) Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów. 

5) Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego. 

6) Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 

7) Dba o dobre imię i honor Szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

8) Może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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Ważne wydarzenia w życiu szkoły o charakterze 

 wychowawczo - profilaktycznym 

Na terenie szkoły aranżowane są różnorodne sytuacje wychowawczo-edukacyjno-

profilaktyczne umożliwiające osiągnięcie założonych celów wychowawczych i profilak-

tycznych.  

Są to między innymi uroczystości i imprezy szkolne, które pozwalają realizować założone 

cele wychowawczo-profilaktyczne oraz kształtować postawy uczniów.  

Celem uroczystości szkolnych jest:  

• Podtrzymywanie tradycji szkolnej. 

• Kształtowanie uczucia przynależności do społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej. 

• Kształtowanie szacunku do symboli szkolnych i narodowych oraz umiejętności 

odpowiedniego zachowania się podczas uroczystości. 

• Rozwijanie aktywnej postawy podczas organizacji uroczystości szkolnych. 

• Umacnianie więzi personalnych. 

• Przygotowanie do pełnienia ról społecznych. 

• Kształtowanie postaw  prosocjalnych  i  prospołecznych. 

• Kształtowanie postaw prozdrowotnych.  
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