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„Profilaktyka w szkole to proces wspomagania ucznia w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników, 

które zaburzają prawidłowy rozwój i dezorganizują zdrowe życie (tzw. czynniki ryzyka) oraz wprowadzenie i 

rozwijanie czynników, które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu (tzw. czynniki chroniące).”  

(Zbigniew B. Gaś)  

Głównym celem działalności szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie 

poprzez wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno-

wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. Dążymy do 

tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, komunikatywni, kreatywni i 

empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy (klasy, szkoły), którą łączą 

więzi koleżeństwa i przyjaźni.  

W ramach ewaluacji programu po roku jego realizacji przyjęto następujący wskaźnik:  

1. Poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły.  

Aby sprawdzić czy wskaźnik ewaluacyjny został osiągnięty, a także ocenić 

skuteczność prowadzonych przedsięwzięć posłużono się wynikami ankiet przeprowadzonych 

wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców. Prowadzona była także obserwacja całościowa, 

którą objęci są wszyscy uczniowie naszej szkoły. Niepokojące zdarzenia były zgłaszane 

nauczycielowi dyżurującemu oraz wychowawcy danej klasy, a jeżeli wymagała tego potrzeba 

pedagogowi szkolnemu, psychologowi szkolnemu lub dyrekcji. Odbyły się 

warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” stacjonarnie oraz w 

formie on-line (rekomendacja zeszłorocznej ewaluacji). Rozwijano strefy zabawy i 

odpoczynku w celu zapewnienia uczniom spędzania przerw w miłej 

atmosferze. Podejmowano także współpracę z funkcjonariuszami policji ds. nieletnich, 

Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, a w 

szczególnych przypadkach kierowano pisma do Sądu Rodzinnego. 

  

  

  

 



ANALIZA ANKIET  

Wśród społeczności szkolnej przeprowadzono ankiety:  

Wysłano do:  Odpowiedziało:  

443 rodziców z klas I-III (w tym oznaczone w 

e-dzienniku jako przeczytane – 261)  

652 rodziców z klas IV – VII (w tym 

oznaczone w e-dzienniku jako przeczytane – 

407)  

241 rodziców z klas I-VII (załącznik nr 1)  

  

75 nauczycieli   40 nauczycieli (załącznik nr 2)  

  

Uczniów z klas IV – VII poprzez prośbę do 

wychowawców o udostępnienie linku w 

aplikacji Ms Teams.  

100 uczniów z klas IV-VII (załącznik nr 3)  

  

  

Ankiety zostały opracowane za pomocą Ms Office 365 (Forms). Zostały wysłane do rodziców 

i nauczycieli poprzez udostępnienie linku w e-dzienniku, a do uczniów z klas IV – VII 

poprzez prośbę do wychowawców o udostępnienie linku w aplikacji Ms Teams.  

Składały się z tych samych pytań, by móc przeprowadzić analizę porównawczą.   

Poniżej uwagi i sugestie, które dodatkowo zgłosili rodzice w pytaniu otwartym:  

 Stosowanie się przez kadrę szkoły do opinii i orzeczeń ucznia.  

 Byłam świadkiem używania e-papierosa w szatni przez starszego ucznia. Fakt natychmiast 

zgłosiłam dyżurującej pani w szatni. Niestety używki są na terenie szkoły - jeżeli mogę używką 

nazwać e-papierosy.  

 Większa pomoc i zainteresowanie dla uczniów niepełnosprawnych. Chociaż w szkole i tak jest 

to na dość wysokim poziomie, ale nigdy za dużo takiej pomocy.  

 Brak skutecznej komunikacji na linii nauczyciel uczeń. Bardzo cenię sobie tych nielicznych 

nauczycieli, którym zależy na uczniach. Jest ich zdecydowana mniejszość.  

 Uważam, że system oceniania oraz wagi ocen są niesprawiedliwe, punkty również.  



 bardzo chciałabym, aby uczniowie byli równo i sprawiedliwie oceniani. Pod każdym 

względem. Nie każdy nauczyciel bierze pod uwagę chęci i zdolności dzieci. Szczególnie tych 

spokojnych, którzy niejednokrotnie wstydzą się zgłosić czy udzielić odpowiedzi, jednocześnie bojąc 

się, że z powodu jakiejkolwiek pomyłki czy błędu zostają wyśmiane na tle klasy. Nie zawsze w 

takiej sytuacji nauczyciel odpowiednio reaguje. Pozdrawiam serdecznie.  

 1. W systemie nauczania zdalnym dzieci były zmuszane do korzystania z platform 

kategorycznie odradzanych przez Rzecznika Praw Dziecka! dochodziło do przestępstw 

cybernetycznych- pornografia, przemoc-, które były tuszowane i wyciszane przez nauczycieli. 2. 

System kontroli wejść nie jest prowadzony kategorycznie- osoby często widywane: kurier poczta - 

przemykali częstokroć bez ujęcia w księdze wejść. 3. Tragiczna jest postawa przewodniczącej 

Rady Rodziców wobec niektórych nauczycieli: podważa ich autorytet głośno przed innymi 

rodzicami, mało tego UCZNIAMI!!! Bardzo widoczna jest nienawiść i pogarda tej pani wobec 

p. ... (nazwisko znane osobom opracowującym dokument). Podważa Jej autorytet publicznie.   

 Podobnie jak wpisałam w ankiecie u syna: 1, e-lekcje prowadzone na wstępie na platformach 

zaliczanych do niebezpiecznych 2, zbytnia swoboda w postępowaniu Rady Rodziców psująca 

relacje między nauczycielami a rodzicami i uczniami.  

 Ujednolicenie poziomu nauczania pomiędzy równorzędnymi klasami, wyrównanie poziomu do 

poziomu w klasach z innych szkół w tych samych klasach. Zniwelowanie tak dużych rozbieżności. 

Na pytanie 4 Nie ma Odpowiedzi żadne z powyższych.  

 Zajęcia powinny się zaczynać conajmniej od 8.00 lub później. Więcej wycieczek zajęć i zajęć 

praktycznych oraz w terenie.  

 Brak indywidualnego podejścia do ucznia , bagatelizowanie zgłaszanych uwag i problemów ,  

 Mimo monitowania w księdze wejscia i wyjścia moje dziecko było ofiarą nagabywania przez 

obcą dla niego osobę. Nauczyciele bagatelizują sytuacje niebezpieczne. Brak informacji 

nauczyciel uczeń.  

 Potrzebny jest podjazd dla wózków  

 Warto zwrócić uwagę na fakt, że dzieci wychodzą sobie na przerwach do sklepu. Brak 

integracji w klasie- niestety wychowawca wogóle o to nie dba.  

 Wychowawca klasy... (nazwisko znane osobom opracowującym dokument) jest osobą 

niekompetentną pedagogicznie i emocjonalnie.  

 Nie mam uwag ogólnie oceniam szkołę jako dobrą.  

 Faworyzowanie uczniów, których rodzice są znajomymi z nauczycielami. Nie fair traktowanie 

100% frekwencji. Niektórzy czekają aż nauczyciel sprawdzi obecność po czym wyciągają go do 

lekarza i wracają na następną lekcję. Dzieci to widzą.  

 Proszę zadbać o to aby dzieci ze sobą współpracowały w rozwiązywaniu problemów.  

 Dobrze by było by w szkole powstała klasa integracyjna.  



 Uważam, że szkoła stanęła na wysokości w tym trudnym dla wszystkim czasie. Kontakt z 

nauczycielami był bardzo dobry. Myślę, że klasa jest mało zintegrowana i należałoby popracować 

nad relacjami uczniów miedzy sobą (to także dotyczy relacji online).  

 Opracowanie systemu kar za agresję tak żeby ofiara nie była jeszcze bardziej potępiana na 

skutek poskarżenia się.  

 Niestety z niektórymi nauczycielami nie da się nawiązać ,ani słabej ,ani żadnej współpracy a 

ta jest niezbędna, żeby korzyść odniosły nasze dzieci a nauczyciele zadowolenie. Brak często 

wspólnego, zdawało by się podstawowego szacunku i przedmiotowe traktowanie dzieci.  

 wspieranie zdolnych uczniów i docenianie (nagrody, stypendia). nauczanie przez projekty 

(wprowadzanie takich projektów przynajmniej na niektórych przedmiotach); urozmaicenie lekcji: 

więcej wyjść edukacyjnych poza szkołę   

 Uczniowie którzy zostali wypisani z Religii korzystają z klasowej Wigilii, 

nie rozumiem dlaczego?To święto katolickie  

 Większe zainteresowanie wychowawców do swoich podopiecznych.  

 Większa uwaga na fakt znęcania się uczniów bardziej wyrośniętych fizycznie nad słabszymi.  

 Jedyne czego mi brakuje to więcej zajęć dla dyslektyków pozdrawiam ... (nazwisko znane 

osobom opracowującym dokument)  

 Brak możliwości wchodzenia na teren szkoły włacznie z szatnią osób nieupoważnionych, gdyż 

w tej chwili w szatni może przebywać "każdy" a po godz okolo 16 takze wejsc na teren szkoly gdyż 

nikogo kontrolujacego nie ma także juz przy wejsciu na wyższe poziomy szkoly  

Poniżej uwagi i sugestie, które dodatkowo zgłosili nauczyciele w pytaniu otwartym:  

 Uważam, że w związku z obecnością młodzieży w naszej szkole konieczne jest profilaktyczne 

wejście do szkoły z psem (ostudziło by to ich pomysły na przyniesienie do szkoły używek)  

 ciasne pomieszczenia, brak komfortu pracy, hałas, słownictwo o złym nacechowaniu 

emocjonalnym, niedoposażenie sal lekcyjnych - to problemy bardzo utrudniające pracę  

 Natychmiastowe wyciąganie konsekwencji aroganckiego i agresywnego zachowania uczniów 

względem rówieśników i pracowników szkoły, oddzielenie i przestrzeganie stref uczniów klas 

młodszych i starszych, zwiększenie kontroli wejść osób do szkoły.  

 Kontrola osób wchodzących na teren szkoły, bezpieczeństwo w toaletach, zwracanie uwagi na 

kulturę słowa u uczniów.  

Poniżej uwagi i sugestie, które dodatkowo zgłosili uczniowie w pytaniu otwartym:  

 A może być więcej plastyk?  

 chciałbym duższe przerwy o 5 minut a mniejsze lekcje o 5 minut  

 Remont boiska  



 Trzeba zająć się agresją na przerwach między kolegami.  

 Chciałabym, aby został nieco zmieniony jadłospis np: zamiast ryby w panierce, ryba pieczona 

lub na parze (filet z dorsza, łososia). Więcej różnorodnych surówek oraz smaczniejsze ziemniaki.  

 Dzieci nie jeżdżą na żadne wycieczki ,gdy dzieci mają pomysł na jakieś wycieczki to nauczyciel 

odrzuca prośby uczniów  

 Więcej miejsc siedzących i stref ciszy  

 Zajęcia przygotowujące specjalnie pod egazamin.  

 Chciałbym aby nie było punktów ujemnych za farbowanie włosów, ponieważ nie widzę w tym 

nic złego ani wyzywającego, to jest wyrażanie siebie i tego jakim się chce wyglądać. I proponuję 

też wprowadzenie danych dni w tygodniu/miesiącu w których można będzie używać telefonów w 

szkole.  

 Większa elastyczność wobec uczniów i wysłuchanie ich - np. bardziej elastyczne do tego co 

uczniowie lubią obiady, aby jedzenie nie było wyrzucane. Wysłuchanie ich zdania na temat 

sposobów nauczania i nauczycieli  

 Niestety nieużywanie urządzeń utrudnia dużo ale pozatym można by się zająć bardziej 

"sprawdzaniem" nauczycieli pod względem nauczania  

 W naszej szkole na przerwach patrolują nauczyciele. Często spotykałam się z sytuacją gdzie 

uczniowie bili się na środku holu będąc bardzo widoczni a nauczyciel dyżurujący nawet tego nie 

zauważał. Co więcej uczniowie z młodszych klas są bardzo głośni, do 

tego stopnia że wprawiaja wiele osób o ból głowy tylko i wyłącznie za pomocą hałasu. W 

pełni rozumiem że rozpiera ich energia lecz czasami przekracza to swoje granice. Jeżeli nie da się 

w żaden sposób z dyscyplinować młodsza część mojej szkoly, niech chociaż będzie 

możliwość zostania w klasie na przerwach. W klasach zazwyczaj jest znacznie ciszej że względu 

na to że ściany wygłaszają wrzaski. Jeżeli i to nie jest możliwe niech chociaż będzie 

możliwość zostania w toaletach. Tam hałas także jest wygłoszony.  

 Szkoła moim zdaniem powinna mieć nieco więcej stoisk na rowery.  

 Jeżeli chodzi o te narkotyki to mój sasiadowski kolega powiedział że ktoś u niego w klasie 

pali  

 Chciałbym dodać możliwość używania telefonu w szkole  

 Niektóre nauczycielki np. Przekraczają czas oczekiwania na ocenę końcową i oceny 

ze sprawdzianów , nie informują uczniów o istotnych kwestiach (dotyczących lekcji, danych partii 

materiału które są przydatne np. Podczas sprawdzianu). Część nauczycieli (nie wszyscy) nie 

słuchają uczniów np. Próśb , pytań itp. Niektóre z pań przekazują uczniom błędne informację 

(nawet jeżeli wiedzą że jest inaczej) np. Podczas zdalnego nauczania dostaliśmy informację od 

jednej z nauczycielek że będziemy pracować wg. Zwykłego planu choć wiedziała że 

jest inaczej ponieważ pani wychowawczyni powiedziała że taka decyzja została odrzucona na 

radzie. Szkoła nie uznaje wszystkich dyscyplin sportowych uprawianych przez uczniów np. Taniec 



nie jest uznawany ani do stypendium sportowego ani do sportowego, tańcząc od 8 lat również na 

arenie międzynarodowej i reprezentując szkołę, miasto i kraj oraz zdobywając tam miejsca na 

podium nie dostanę stypendium ani sportowego ani artystycznego , również po mimo wysokiej 

średniej  

 Wyremontowanie sali gimnastycznej. Za ciepło tam i za śliska podłoga. W szkole jest za mało 

siedzisk przez co trzeba siedzieć na podłodze na przerwach. Większa uwaga nauczycieli na 

uczniów by nic się nie stało i żeby sobie nie dokuczali (sobie i np. młodszym).  

 

WNIOSKI:  

1. Poziom bezpieczeństwa w skali 1-6 został oceniony następująco: 4,69 rodzice, 5,05 

nauczyciele, 4,33 uczniowie, co można interpretować jako poziom średni i 

wysoki. Najwyżej poziom bezpieczeństwa ocenili nauczyciele, najniżej uczniowie.  

2. W pytaniu dotyczącym tego, na ile dziecko może liczyć na pomoc nauczycieli w razie 

kłopotów, jest podobna tendencja: 4,66 rodzice, 5,38 nauczyciele, 

4,29 uczniowie. Najwyżej ocenili sami nauczyciele, najniżej uczniowie.  

3. Najwyżej ryzyko kontaktu w szkole z używkami (nikotyna, alkohol, narkotyki, inne) 

oceniają dorośli (nauczyciele 28%, rodzice 27%), a dzieci niżej (14%).  

4. Wśród czynników chroniących, 4 najwyżej oceniane to według:  

 Rodziców (241) – kontrola wejść do szkoły (199 odpowiedzi), stosowanie zasady 

nieużywania telefonów komórkowych i innych urządzeń (140 odpowiedzi), dostępność 

specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda (121 odpowiedzi), współpraca szkoły z 

rodzicami (109).  

 Nauczycieli (40) - stosowanie zasady nieużywania telefonów komórkowych i innych 

urządzeń (34 odpowiedzi), kontrola wejść do szkoły (33 odpowiedzi), brak zgody na 

agresję (28 odpowiedzi), punktowy system oceniania (26 odpowiedzi).  

 Uczniów (100) - dostępność specjalistów: psycholog, pedagog, logopeda (66 odpowiedzi), 

kontrola wejść do szkoły (55 odpowiedzi),  stosowanie zasady nieużywania telefonów 

komórkowych i innych urządzeń (51 odpowiedzi), punktowy system oceniania (48 

odpowiedzi).  

 Widać wyraźnie, że we wszystkich trzech grupach powtarzają się dwa czynniki chroniące: 

stosowanie zasady nieużywania telefonów komórkowych i innych urządzeń oraz kontrola 

wejść do szkoły.  



 Dla rodziców i uczniów cenna jest dostępność specjalistów.  

 Dla nauczycieli i uczniów cenny jest punktowy system oceniania.  

 W małym stopniu występują czynniki chroniące: okazja do przeżycia sukcesu, klimat 

szkoły oraz poziom nauczania.  

5. Wśród czynników ryzyka, 3 najważniejsze to według:   

 Rodziców (241) - relacje rówieśnicze - agresja, przemoc, odrzucenie (151 odpowiedzi), 

zbyt mało kół zainteresowań (93 odpowiedzi), poziom integracji klasy (85 odpowiedzi).  

 Nauczycieli (40) - relacje rówieśnicze  - agresja, przemoc, 

odrzucenie (26 odpowiedzi), cyberprzemoc (18 odpowiedzi), poziom integracji klasy (17 

odpowiedzi).  

 Uczniów (100) - relacje rówieśnicze - agresja, przemoc, odrzucenie (45 

odpowiedzi), poziom integracji klasy (43 odpowiedzi), klimat w szkole (39 odpowiedzi).   

 Widać wyraźnie, że we wszystkich trzech grupach powtarzają się dwa czynniki ryzyka: 

relacje rówieśnicze oraz poziom integracji klasy.  

6. Według respondentów, co wynika z pytania otwartego, należy zwrócić uwagę na kontrolę 

wejść do szkoły, relacje uczeń - nauczyciel, dyżury nauczycieli, sprawiedliwość 

traktowania uczniów, uciążliwy hałas, obiady szkolne – zmiany w żywieniu.  

 

ANALIZA REALIZACJI ZADAŃ   

WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYCH  

Mając na uwadze różnego rodzaju zagrożenia, szkoła chcąc zapewnić uczniom 

maksymalne poczucie bezpieczeństwa podejmowała szereg działań zarówno z uczniami jak i 

rodzicami.  

W zakresie kształtowania pozytywnych postaw społecznych przygotowywano 

uczniów do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez udział w 

pracach samorządu klasowego i szkolnego, reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości, 

konkursach, możliwość udziału w kołach zainteresowań. Podejmowane były działania 

ukierunkowane na uzyskanie wysokiego poziomu kultury osobistej. Uczniowie działający w 

Szkolnym Klubie Młodego Wolontariusza brali udział w różnego rodzaju akcjach. Uczeń 

klasy 6 pełnił funkcję Rzecznika Praw Ucznia wraz ze swoimi zastępcami. Młodsi uczniowie 



brali udział w projekcie „Mały Miś w świecie wielkiej literatury”, w którym 

realizowali tematykę praw człowieka oraz zagadnienia wolontariatu. Organizowano 

pogadanki i spotkania z ciekawymi ludźmi. Dzieci brały udział w pokazach filmowych, 

sztukach teatralnych, wystawach. Omawiano z uczniami zasady prawidłowego postępowania 

w trudnych sytuacjach. Rozwijano i utrwalano zachowania asertywne i empatyczne w formie 

pogadanek na lekcjach, warsztatów prowadzonych w klasach przez pedagoga i psychologa 

szkolnego. Odbywały się zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno – społeczne 

(socjoterapia). Miały miejsce rozmowy z wychowawcą, nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem. Aby integrować działania wychowawczo – profilaktyczne szkoły i rodziców 

prowadzono rozmowy na zebraniach. Konsultowano z rodzicami ich oczekiwania odnośnie 

pracy wychowawczej i profilaktycznej. Współpracowano z Radą Rodziców. Na bieżąco 

zamieszczano aktualności i ważne informacje na tablicy informacyjnej oraz stronie 

internetowej szkoły. Przekazywano informacje poprzez dziennik elektroniczny, platformy 

udostępnione w czasie kształcenia na odległość oraz w formie papierowej podczas zebrań z 

rodzicami. Angażowano rodziców do uczestnictwa i/lub współorganizowania uroczystości i 

wyjazdów klasowych, szkolnych, lekcjach otwartych. Na bieżąco świadczona była pomoc w 

rozwiązywaniu problemów dziecka.   

W obszarze kształtowania więzi z krajem ojczystym, poszanowania dla 

dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji kształtowano poczucie 

przynależności do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej oraz postawę 

patriotyczną, miłości do ojczyzny, kultywowania tradycji podczas godzin wychowawczych, 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, uroczystości szkolnych i klasowych, wycieczek i wyjść. 

Aktualizowano gazetki szkolne. Odbywały się konkursy tematyczne. Jednym z zadań było 

także wprowadzanie uczniów w życie kulturalne oraz poszanowanie historii i kultury regionu, 

także poprzez koło języka kaszubskiego, koło turystyczne.   

W tematyce wychowania prozdrowotnego  zrealizowano cele i założenia 

programów zdrowotnych. Wszystkie realizowane programy zostały zaakceptowane przez m. 

in. MEN, PIS, IŻŻ. Podjęto się także zorganizowania różnorodnych przedsięwzięć 

prozdrowotnych. Kształtowano zachowania sprzyjające zdrowiu. W ramach zapobiegania 

uzależnieniom odbywały się zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i lekcje 

wychowawcze podejmujące tą tematykę. Warsztaty profilaktyczne przeprowadzone przez 

firmę „Dialog” – „Przeciwdziałanie uzależnieniom, agresji i ochrona zdrowia”. Odbyły się 



warsztaty psychoedukacyjne „Szkoła dla Rodziców i Wychowawców” stacjonarnie oraz w 

formie on-line.  

 Jeżeli chodzi o wychowanie ekologiczne rozwijano u dzieci wrażliwość na problemy 

środowiska. Braliśmy udział w akcjach np.: Sprzątanie Świata, zbiórka surowców 

wtórnych oraz projektach “Lider Lokalnej Ekologii”, “Kubusiowi Przyjaciele Natury”. 

Pamiętaliśmy o obchodach Dnia Ziemi. Organizowano zajęcia w terenie, szkolne konkursy 

ekologiczne, pogadanki tematyczne. W związku z trwającą pandemią nie odbył się 

festyn rodzinny zaplanowany na maj.   

 W sferze bezpieczeństwa i profilaktyki zagrożeń, pracowaliśmy nad zwiększeniem 

poczucia bezpieczeństwa ucznia w szkole. Organizowano apele, pogadanki, próbne alarmy 

przeciwpożarowe, realizowano program „Bezpieczne miasto”. Miały miejsce spotkania z 

pracownikami Straży Miejskiej oraz Policji. Aby zapewnić uczniom poczucie bezpieczeństwa 

psychicznego i fizycznego opracowano i realizowano harmonogram dyżurów 

nauczycielskich. Powstały strefy zabaw i odpoczynku w celu zapewnienia uczniom spędzania 

przerw w miłej atmosferze. Kontynuowana była koncepcja uszczelniania szkoły. Na bieżąco 

odbywała się współpraca z instytucjami, organizacjami, w tym Sąd, Policja, MOPS, PCPR. W 

pracy z uczniami uwzględniano zalecenia orzeczeń oraz opinii poradni psychologiczno - 

pedagogicznych. Realizowano założenia procedury „Niebieskiej Karty”. W ciągu całego roku 

odbywały się lekcje wychowawcze. Kształtowana była umiejętność samodzielnego, 

codziennego dbania o własne bezpieczeństwo. Odbywały się lekcje wychowawcze, pogadanki 

nt. bezpieczeństwa w sieci, warsztaty „Cyberprzemoc i mowa 

nienawiści” (Stowarzyszenie Ovum), organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, informacje na 

stronie internetowej szkoły. Kontynuowano przestrzeganie wprowadzonej zasady 

nieużywania telefonów komórkowych przez uczniów. Doskonalona była umiejętność 

rozpoznawania zagrożeń i właściwego zachowania się w sytuacjach niebezpiecznych, 

bezpieczeństwo na drodze, w domu. W miarę potrzeb odbywały się pogadanki, spotkania z 

policjantem, strażnikiem miejskim, zajęcia z udzielania pierwszej pomocy. Podejmowano 

działania w celu eliminowania agresji z życia szkoły - punktowy system oceniania – 

wzmacnianie zachowań pożądanych, wyciszanie niekorzystnych; zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno - społeczne; rozmowy z nauczycielami; pogadanki na lekcjach 

wychowawczych; rozmowy mediacyjne dla uczniów prowadzone przez nauczycieli, 

wychowawców, pedagoga, psychologa. Wspierano nabywanie umiejętności radzenia sobie w 



sytuacjach trudnych, ryzykownych i konfliktowych poprzez dyskusje, rozmowy, pogadanki, 

warsztaty, apele. Uczestniczono w lokalnych i krajowych akcjach edukacyjnych. Aby 

zapobiegać niepowodzeniom dydaktycznym, wspierano uczniów mających trudności w nauce 

i w przystosowaniu się w grupie - zajęcia wyrównawcze, korekcyjno - kompensacyjne, 

rewalidacyjne, logopedyczne, konsultacje nauczycieli, wychowawców, rodziców z 

pedagogiem i psychologiem szkolnym dotyczące diagnozy trudności oraz sposobów 

udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej, wsparcia dziecka, zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywna, pozytywna forma działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji życiowej. Dbano o pedagogizację rodziców i nauczycieli. Ważna 

była także opieka zdrowotna i pomoc socjalna - współpraca z instytucjami, pozyskiwanie 

prywatnych sponsorów, działania podejmowane przez wolontariat, opieka stomatologiczna na 

terenie szkoły, pomiary kontrolne prowadzone przez pielęgniarkę szkolną, przeglądy 

czystości.  

Cele zostały w dużej mierze osiągnięte, jednakże w związku z 

pandemią niektóre formy i sposoby realizacji nie mogły zostać zrealizowane. Wprowadzano 

nowe rozwiązania dla potrzeb zaistniałej sytuacji.  

Szczegółowe opisy oraz sprawozdania z podejmowanych działań obejmujących 

pomoc psychologiczno – pedagogiczną, wolontariat, samorząd uczniowski, Rzecznika Praw 

Ucznia, bibliotekę, świetlicę, koła, profilaktykę uzależnień znajdują się w odrębnych 

dokumentach.   

  

REKOMENDACJE DO PRACY   

W ROKU SZKOLNYM 2020/2021  

1. Konieczność aktualizacji procedur bezpieczeństwa.  

2. Kontynuacja pracy nad bezpieczeństwem na holach – wdrażanie do spokojnego 

przemieszczania się po holach, ruch jednostronny – zaznaczenie strefy chodzenia w 

wybranych miejscach szkoły, stwarzanie możliwości korzystania z sali gimnastycznej na 



wybranych przerwach w okresie jesienno – zimowym (zabawy ruchowe), rozbudowa stref 

odpoczynku i zabawy.  

3. Proponuje się, aby tematem przewodnim programu wychowawczo – profilaktycznego 

na kolejny rok szkolny, była praca nad relacjami rówieśniczymi  poprzez:  

 Działania ukierunkowane na integrację klasy 

 Kształcenie umiejętności współpracy i postawy koleżeństwa  

 Wyciąganie natychmiastowych konsekwencji za zachowania agresywne   

 Nauka dzieci prawidłowych reakcji na krzywdę innych  

  

   

Załączniki:  

1. Odpowiedzi rodziców.  

2. Odpowiedzi nauczycieli.  

3. Odpowiedzi uczniów.  

 

  

  

  

  

  

  

 


