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Fundament komptencyjny - dobro wspólne,  

 o czym stanowią zapisy: 
 

Konstytucji Rzeczpospolitej Polski - art. 1 ustawy 

"Rzeczpospolita Polska jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli” 

 

 Ustawy o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 r.,  

(odpowiednio powiatu i województwa z 5 czerwca 1998 r.) 

Art. 7. 1. „Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań 

własnych gminy/ powiatu/województwa” 

 

Ustawy o systemie oświaty/ Prawa oświatowego - preambuła  

„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego 

społeczeństwa . Nauczanie i wychowanie - respektując chrześcijański system 

wartości - za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i 

wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości 

Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata” 

 

  



 
 

Sukces warunkuje: 

 

 dobre prawo, 

 rzetelna diagnoza problemu, 

 dobra współpraca pomiędzy samorządem a szkołami i  placówkami, 

 rozwój kadr zajmujących się wychowaniem i profilaktyką, 

spójny system wychowania i profilaktyki, którego celem jest wyposażenie   

młodego człowieka w niezbędny zestaw kompetencji umożliwiających  

mu radzenie sobie z problemami współczesnego świata, 

 bieżący monitoring zagrożeń i przemocy,  

 konsolidacja działań. 

 

 



 
 

Prawo lokalne zorientowane na dobro wspólne: 

 

 spaja wielokulturową wspólnotę 

 służy jej pomyślności i rozwojowi mając na uwadze dobro   

człowieka o zróżnicowanych interesach i potrzebach  

 osadzone na ugruntowanych wartościach  sprzyja 

administrowanym i administrującym 

 przeciwdziała nadużyciom i obejściu prawa– wszystkiemu 

co podważa  zaufanie do tych, którzy je tworzą i stosują 

 

 

 



 
Zadanie samorządu: 

budowanie sieci  wsparcia i pomocy, w trosce o dobro wspólne,  z zachowaniem 

zasady pomocniczości  

oraz finansowanie programów wychowawczych i  profilaktycznych 

 

Cel - kompleksowa działanie kompensujące niedostatki wychowania obejmujące 

trzy obszary:   

 

 wspomaganie dziecka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,   

 

 ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy 

rozwój i dezorganizują zdrowy styl życia,  

 

  inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 



 
 

 
 

 

Wychowanie i profilaktyka  

to procesy różniące się celem, do którego zmierzają.  

 

Cel wychowania: 

wszechstronnie dojrzały człowiek.  

Wychowanie pełni rolę nadrzędną - nadaje  sens profilaktyce.  

 

Cel profilaktyki - 

wspomaganie wychowania i kompensowanie niedostatków. 

Profilaktyka, tworzy warunki do sprawnej realizacji procesu 

wychowawczego. 

 

 

 

 

 



 
 

Działania długofalowe w obszarze kapitału ludzkiego 

oparto na  zapisach  

 

„Strategii Rozwoju Miasta Białegostoku  

na lata 2011 – 2020 plus” 

 

Priorytet B.2 Rozwój osobowy i zawodowy 

Priorytet B.3 Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

Priorytet B.5 Rozwój rodzin   

w tym: 

B.5.1. Wspomaganie rodziny w jej rozwoju i funkcjach społecznych  

 

 

 

 

 



 
 

Priorytet B.2 Rozwój osobowy i zawodowy  

zorientowano na  formację osobową 

 

Raport „Badanie świadomości wychowawczej białostockich rodzin”  

był podstawą do utworzenia  w strukturach Centrum Kształcenia 

Ustawicznego „Białostockiej Akademii Rodziny” 

www.rodzina.bialystok.pl 

 

Opracowano: 

 „Badanie świadomości wychowawczej białostockich rodzin”  

 „Ramowy Program Wychowawczy Miasta Białegostoku” 

 „Ramowy Program Wychowania do Życia w Rodzinie Miasta” 

Białegostoku 

 

 

 

http://www.rodzina.bialystok.pl/


 
 

W ramach priorytetu  

B.2 Rozwój osobowy i zawodowy 

ustalano tematykę inicjatyw wychowawczych: 
 

Rok 2015 

„Miłość i odpowiedzialność” 

 

 Rok 2016 

„Być dla innych” 

 

Rok 2017 

„Odważnie w przyszłość” 

finalizowanych  

na corocznym Forum Szkół 

 



 
 

W ramach priorytetu B.2 Rozwój osobowy i zawodowy 

utworzono w strukturach Centrum Kształcenia Ustawicznego  

w Białymstoku Lokalne Centrum Doradztwa Zawodowego,  

w ramach którego prowadzona jest preorientacja zawodowa,  

w tym  

 diagnoza zdolności  dzieci i młodzieży, 

 badanie predyspozycji  zawodowych uczniów, 

 badanie losów absolwentów. 

 

W Pracowni Badan, Analiz i Strategii Rozwoju Edukacji, 

utworzonej w strukturach  Centrum Kształcenia Ustawicznego  

 opracowano Raport „Przemysł na terenie Białegostoku” 

wspomagający kampanię „Ster na zawód”, 

 z myślą o dzieciach i młodzieży utworzono  

Akademię Młodego Mistrza i Odkrywcy. 
 

 



 
 

Priorytet B.3 Wzrost jakości i innowacyjności kształcenia 

realizowany jest pod hasłem 

 „Efektywność wychowania i kształcenia”  

w ramach oferty: 

 

 Miejskiego Ośrodka Doradztwa Metodycznego, 

 Centrum Kształcenia Ustawicznego,  

 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych, 

 Młodzieżowego Domu Kultury, 

 Białostockich szkół i przedszkoli. 

 

 

 

 



 
 

 

Priorytet B.5  Wspieranie rodziny  

realizowany jest  pod hasłem „Białystok Rodzinie” w ramach: 
 

 kampanii Miasta Białegostoku na rzecz rodziny, 

 oferty Białostockiej Akademii Rodziny. 

 

 

 

 

 

Opracowano i upowszechniono  

„Informator o instytucjach wspierających szkołę,  

dziecko i rodzinę” 

 



 
 

Formy wsparcia wychowania i profilaktyki  

w ramach kampanii Białystok Rodzinie: 

 

 Białostocka Karta Dużej Rodziny, wprowadzająca ulgi dla dużych 

rodzin na koncerty, do kin, na pływalnie, przyjęta w drodze 

uchwały Rady Miasta Białystok, 

 organizacja corocznych konferencji ph.  „Białystok Rodzinie”, 

 granty na zajęcia pozalekcyjne,  

 wsparcie finansowe organizacji wydarzeń, 

 konkurs ofert dla organizacji pozarządowych, 

 oferta doradztwa metodycznego i zawodowego. 

 



 
 

Priorytet B.5  Wspieranie rodziny 

realizowany w ramach oferty Białostockiej Akademii Rodziny 

„Klub Ojców”    „Klub Mam” „Szkoła Rodziców i Wychowawców” 
 

Wykłady: 

„Nie krzyczę” 

„Przemoc wśród rówieśników” 

„Budowanie relacji w małżeństwie i rodzinie” 

„Depresja młodzieży  

- jak rozumieć trudne zachowania młodzieży” 

 

Warsztaty: 

„Komunikacja w rodzinie” 

„Zapanuj nad gniewem”  

„Komunikacja w małżeństwie” 

„Samoobrona dla kobiet” 

„Moc i piękno kobiecości” 

Opieka nad dziećmi rodziców uczestniczących w zajęciach BAR!!! 

 



 
 

 

W ramach działań Białostockiej Akademii Rodziny 

przeprowadzono : 

 

Badania 

 „Styl życia młodzieży białostockich szkół” 

 „Stan zdrowia mieszkańców  

        Białegostoku” 

 „Potrzeby osób z niepełnosprawnością  

       w mieście Białystok” 

 

 

Raport 

 „Diagnoza zjawiska przemocy  

w rodzinie w mieście Białystok”  

 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” 

publikuje wnioski odnoszące się do czterech podstawowych kwestii, 

uważanych za czynniki wysokiego ryzyka przemocy.  

 

 

Dotyczą one:  

 

 oceny swojej sytuacji życiowej badanych, 

 doświadczania przemocy w dzieciństwie, 

obecnych doświadczeń przemocy,  

świadomości prawnej  

oraz możliwości pozyskania wsparcia 

  

 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” 

 

Rekomendacje  dla rodziny: 

 respektowanie praw oraz poszanowanie godności każdego z 

członków rodziny, 

 budowanie pozytywnej atmosfery w środowisku rodzinnym, 

wspomagającej wyrażanie uczuć, 

 zwracanie większej uwagi na potrzeby poszczególnych członków 

rodziny, 

 budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, 

 wyeliminowanie krzyku jako narzędzia komunikacji i 

rozwiązywania problemów w rodzinie  

 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok”  

Rekomendacje dla samorządu terytorialnego: 

 organizowanie pomocy osobom uwikłanym w przemoc, 

 stworzenie sieci przyjaznych ośrodków/poradni szeroko 

profilowanych świadczących kompleksowo pomoc zdrowotną, 

psychologiczną i prawną osobom uwikłanym w przemoc, 

 stworzenie sieci ekspertów posiadających wysokospecjalistyczną 

wiedzę z zakresu medycyny, psychologii, psychiatrii czy prawa, 

którzy będą mogli wspierać ośrodki/poradnie świadczące pomoc 

osobom uwikłanym w przemoc w ich pracy,  

 zagwarantowanie ośrodkom/poradniom możliwości objęcia 

kompleksową pomocą całej rodziny uwikłanej w przemoc (osoby 

doznające bezpośrednio czy pośrednio przemocy, świadków, jak i 

osoby stosujące przemoc), 

 



 
 

 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” 

Rekomendacje dla samorządu terytorialnego: 
 

 dążenie do standaryzacji pomocy dla osób uwikłanych w przemoc 

w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, dobre praktyki oraz 

rekomendacje Komisji Europejskiej czy innych podmiotów 

będących autorytetami w zakresie przeciwdziałania przemocy, 

 wypracowanie jednolitych standardów wymagań stawianych przed 

osobami świadczącymi pomoc osobom uwikłanym w przemoc, 

 organizowanie cyklicznych debat mających na celu umożliwienie 

wymiany poglądów między specjalistami, poradniami/ośrodkami 

odnośnie pracy z osobami uwikłanymi w przemoc,  

 wytyczanie kierunków pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w 

oparciu o aktualną wiedzę naukową (wyniki badań), obowiązujące 

przepisy oraz dobre praktyki, 

 

 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok”  

Rekomendacje dla samorządu terytorialnego: 
 

 organizowanie interdyscyplinarnych szkoleń specjalistom 

pracującym z osobami uwikłanymi w przemoc, zwłaszcza 

realizującym procedurę Niebieskiej Karty, 

 sprzyjanie poszerzaniu oferty działań pomocowych przez 

ośrodki/poradnie świadczące pomoc dla osób uwikłanych w przemoc, 

 rozszerzenie oferty możliwości korzystania przez osoby doznające 

przemocy z mieszkań terapeutycznych, 

 przeciwdziałanie ryzyku wystąpienia zaburzeń psychicznych 

spowodowanych przeżywaniem przykrych uczuć przez osoby 

uwikłane w przemoc oraz trudne dla nich sytuacje życiowe,  

 

 

 



 
 

 

Raport 

 „Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” 

  
Rekomendacje dla samorządu terytorialnego 

 organizowanie działań profilaktycznych: z zakresu zdrowia psychicznego w 

kontekście radzenia sobie z przykrymi uczuciami, mających na celu 

wzmacnianie umiejętności wychowawczych osób posiadających dzieci, 

wczesnego budowania umiejętności rodzicielskich, już na etapie szkolnym, 

mających na celu wyposażenie mieszkańców Białegostoku w  umiejętności 

właściwej komunikacji interpersonalnej, z zakresu postaw rodzicielskich, ich 

wpływu na rozwój dziecka, przeciwdziałanie sytuacjom utraty mieszkania 

osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, 

 zwracanie większej uwagi na problemy socjalne białostoczan, 

 rekomendowanie ośrodkom pomocy rodzinie kompleksowe wspieranie 

potrzebujących rodzin, 

 cykliczne sondowanie opinii białostoczan na temat zjawiska przemocy w 

rodzinie. 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok”  

Rekomendacje  dla organizacji pozarządowych: 
 

 troska o wysokie standardy bezpiecznego kontaktu z osobami uwikłanymi w 

przemoc, zwłaszcza dziećmi, 

 właściwy dobór osób do pracy z osobami uwikłanymi w przemoc, zwłaszcza 

dziećmi, 

 obejmowanie kompleksową pomocą całej rodziny uwikłanej w przemoc, 

 prowadzenie działań profilaktycznych z zakresu zdrowia psychicznego, 

właściwych relacji w rodzinie, wzmacniania umiejętności i postaw 

rodzicielskich, ich wpływu na rozwój dziecka 

 poszerzenie oferty działań profilaktycznych 

 wspólne wypracowanie kierunków pracy z osobami uwikłanymi w przemoc w 

oparciu o aktualną wiedzę naukową (wyniki badań), obowiązujące przepisy oraz 

dobre praktyki 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” 

Rekomendacje dla mediów: 

 

 

 

 

 informowanie o dostępności specjalistycznej pomocy dla osób 

uwikłanych w przemoc, 

 informowanie o skutkach, jakie pociąga za sobą przemoc w 

rodzinie, 

 promowanie właściwych relacji w rodzinie, opartych na szacunku 

 przeciwdziałanie stereotypowemu postrzeganiu zjawiska 

przemocy, 

 edukowanie w zakresie właściwej komunikacji interpersonalnej, 

 promowanie kultury słowa i właściwego odnoszenia się do 

drugiego człowieka. 



 
 

Raport  

„Diagnoza zjawiska przemocy w rodzinie w mieście Białystok” 

rekomenduje: 

 

 

 



 
Działania wychowawcze i profilaktyczne 

podejmowane w szkołach i placówkach Miasta 

Białegostoku 

 
Raport z badań ankietowych 

realizowanych 

 przez doradców metodycznych ds. wychowania i profilaktyki MODM  

2016 r.  

 
 



Działania wychowawcze i profilaktyczne  

w szkołach 

34 

46 

35 

26 

23 

15 

30 

38 

Jednorazowe 

działania, akcje, 

pogadanki, 

spektakle  

Warsztaty, zajęcia 

profilaktyczne, 

konkursy 

Projekty, 

programy, 

kampanie 

Działania 

systemowe, 

zespoły, strategie 

Diagnozowanie, 

monitorowanie 

Doskonalenie 

nauczycieli 

Współpraca z 

rodzicami 

Współpraca z 

instytucjami 



Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkołach 
  

 największą liczbę stanowią zajęcia prowadzone w formie 

warsztatowej przez wychowawców lub specjalistów ze szkoły oraz 

spoza szkoły; dotyczą one tematyki zdrowia, budowania relacji, 

umiejętności społecznych, autoprezentacji i motywacji, agresji  

i przemocy rówieśniczej, uzależnień, bezpieczeństwa np. zajęcia 

integracyjno-adaptacyjne oraz  dotyczące dobrej współpracy w 

zespołach klasowych;  warsztaty wychowawcze „12 ważnych 

słów”; zajęcia z cyklu „STOP Cyberprzemocy”  

 



Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkołach 

 zdecydowana większość szkół prowadzi ścisłą współpracę z instytucjami i 
organizacjami pozarządowymi takimi jak: Policja, Straż Miejska, poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, stacje sanitarno-epidemiologiczne, sądy, 
ośrodki pomocy rodzinie, uczelnie, szpitale, Lokalne Centrum Doradztwa 
Zawodowego, Etap, Caritas, Eleos, Monar, Stowarzyszenie Klanza, 
 

 w większości szkół prowadzone są kampanie, opracowywane projekty  
i realizowane programy profilaktyczne np. projekt „Klasowy wolontariusz”, 
kampania społeczna „Bądź kumplem – nie dokuczaj” 
 

 wszystkie szkoły  deklarują współpracę z rodzicami poprzez  szkolenie dla 
rodziców „ Zapanuj nad gniewem”, wspólne opracowywanie i realizacja 
Programu Wychowawczego Szkoły, Szkolnego Programu Profilaktyki 

 

 

 

 



Działania wychowawcze i profilaktyczne w szkołach 

 w szkołach podstawowych przeważają jednorazowe działania: akcje, 

pogadanki, spotkania ze specjalistami, spektakle, udział w imprezach 

zewnętrznych, wyjścia, festyny, apele i imprezy organizowane w szkole  

 

 w szkołach ponadgimnazjalnych częściej niż w innych podejmowane są 

rozwiązania systemowe, zespołowe i strategiczne  takie jak: realizacja 

Szkolnego Programu Przeciwdziałania Absencji, Szkolnego Kodeksu 

Norm, stworzenie bazy scenariuszy, filmów i materiałów edukacyjnych do 

prowadzenia zajęć wychowawczych, szkolenie wychowawców w zakresie 

umiejętności wychowawczych i warsztatu pracy wychowawcy itp. 

 

  



Działania podejmowane w celu zwiększenia 

atrakcyjności i efektywności zajęć z wychowawcą 

28 

41 

23 

28 

13 

Wyjścia, zajęcia poza 

szkołą 

Spotkania ze specjalistami 

, zajęcia i warsztaty w 

szkole, konkursy 

Zajęcia prowadzone 

metodami aktywnymi  

Projekty i programy  Współdecydowanie 

uczniów 

zajęcia z wychowawcą w szkołach 



Działania na rzecz zwiększenia atrakcyjności  

i efektywności zajęć z wychowawcą 

 zapraszanie specjalistów do prowadzenia warsztatów:   

z zakresu zdrowego stylu życia, rozwijania twórczości i zainteresowań, 

rozwiązywania konfliktów, radzenia sobie ze stresem, np. zajęcia z edukacji 

zdrowotnej prowadzone przez położną; zajęcia prowadzone przez studentów 

„Flesz na pasję”; zaproszenie na godziny wychowawcze mediatora sądowego, 

itp.; 

 wyjścia poza szkołę, opracowywano projekty i realizowano programy,                       

np. projekt „Z klasą i z pasją”, debatę „Palić, czy nie palić?”; 

 w niewielkim stopniu szkoły włączają  uczniów do współdecydowania  

w zakresie planowania i organizowania zajęć z wychowawcą, np. uczniowie 

decydowali o wyborze tematyki zajęć wychowawczych, prowadzili zajęcia; 

 

 



Ramowy Program Wychowania do Życia  

w Rodzinie – realizacja w szkołach 

12 12 

26 

10 

8 

11 

9 

Spotkania z 

rodzicami 

Tworzenie bazy 

środków 

dydaktycznych  
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aktywnych metod 

pracy  

Spotkania ze 

specjalistami 

atmosfera Realizacja 

programów 

Organizacja 



Ramowy Program Wychowania do Życia  

w Rodzinie – realizacja w szkołach 

 w celu uatrakcyjnienia  zajęć wychowanie do życia w rodzinie  

oraz zwiększenia liczby uczestników tych zajęć respondenci najczęściej 

wykazywali wykorzystywanie aktywnych metod pracy 

 

 w znacznie mniejszym stopniu podejmowali takie działania jak: tworzenie 

bazy środków dydaktycznych, realizację programów,  organizowanie spotkań 

z rodzicami i ze specjalistami, np. organizacja i prowadzenie lekcji pro-live 

dla maturzystów; spotkanie młodzieży ze studentkami położnictwa „Pierwsza 

lekcja macierzyństwa”; 



Rekomendowane programy profilaktyczne  

zrealizowane w szkołach i placówkach 

 Spośród 15 programów z zakresu profilaktyki zdrowia psychicznego, 

profilaktyki uniwersalnej i selektywnej zamieszczonych w Bazie programów 

rekomendowanych (Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii  

i Ośrodka Rozwoju Edukacji) realizowano 5 programów:  

• Przyjaciele Zippiego 

• FreD goes net 

• Szkoła dla Rodziców i Wychowawców 

• Archipelag Skarbów 

• Program Wzmacniania Rodziny 

http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58452
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58452
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58409
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58409
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58409
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58409
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=58409
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=56316  oraz http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=118&Itemid=508
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=56316  oraz http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=118&Itemid=508
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=56316  oraz http://www.ore.edu.pl/stronaore/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=118&Itemid=508
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=56888
http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=207575&printProviewAction=show_details&doc=56910


Programy wychowawcze i profilaktyczne 

realizowane w szkołach i placówkach 

Nazwa  programu Instytucja koordynująca 

Program Szkoła Promująca Zdrowie Ośrodek Rozwoju Edukacji 

Spójrz inaczej Stowarzyszenie Psychoprofilaktyki 

„Spójrz Inaczej” 

Cukierki Fundacja Homo Homini  

 

Strażnicy Uśmiechu Centrum Pozytywnej Edukacji 

 



Programy wychowawcze i profilaktyczne 

realizowane w szkołach i placówkach 

Nazwa  programu Instytucja koordynująca 

Znajdź właściwe rozwiązanie  Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Czyste powietrze wokół nas Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Nie pal przy mnie proszę Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Trzymaj formę Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Ars czyli jak dbać o miłość Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Stres pod kontrolą Powiatowa Stacja Sanitarno-

Epidemiologiczna 

Szkoła dobrego wyboru ETAP, ROPS 

Stop Cyberprzemocy ETAP 



Oczekiwania szkół i placówek  dotyczące 

wychowania i profilaktyki 

 

 zacieśnienie współpracy ze specjalistami, pracownikami poradni 

psychologiczno – pedagogicznych przedstawicielami innych instytucji i 

organizacji; 

 

 poszerzenie oferty szkoleniowej (bezpłatnej) dla nauczycieli z  możliwością 

uzyskania uprawnień do prowadzenia  rekomendowanych programów 

profilaktycznych 

 

 zapewnienie środków finansowych na konsultacje i spotkania ze 

specjalistami oraz zakup materiałów; 

 

 zwiększenie liczby godzin pracy pedagoga, psychologa, logopedy.  

 

 



Oczekiwania szkół dotyczące wsparcia w zakresie 

realizacji przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie 

 większa dostępność  dobrych pomocy dydaktycznych, w tym filmów, 

prezentacji, gier do wykorzystania w szkole i on – line; 

 

 atrakcyjne szkolenia, kursy i warsztaty skierowane do nauczycieli,  

w tym wsparcie metodyczne nauczycieli  w formie ciekawych konspektów 

lekcji; 

 

 zacieśnienie współpracy ze specjalistami z dziedzin związanych z życiem 

rodzinnym – ekspertami współpracującymi  z np. Białostocką Akademią 

Rodziny 

 

 organizowanie akcji i kampanii medialnych skierowanej do rodziców mających 

na celu uświadomienie konieczności udziału uczniów w wyżej wymienionych 

zajęciach 



Rekomendacje 

 wykorzystywanie w szkolnych programach wychowawczo -   

profilaktycznych strategii edukacyjnych i alternatyw; 

 

 udostępnianie oraz wdrażanie w szkołach oferty szkoleń dotyczących 

rekomendowanych i sprawdzonych  programów profilaktycznych; 

 

 wsparcie finansowe szkół w zakresie realizacji programów wychowawczych, 

profilaktycznych i prorodzinnych; 

 

 wspieranie nauczycieli wychowania do życia w rodzinie poprzez organizowanie 

sieci współpracy, samokształcenia oraz cykli szkoleń, w tym dotyczących 

warsztatu pracy; 

 



 
 

 
Samorząd, szkoła i  cała społeczność lokalna 

 traktują wychowanie i  profilaktykę  jako priorytet,  

bowiem rozwój i dobrobyt całej społeczności lokalnej 

w znacznej mierze zależy właśnie od wychowania dzieci  

i młodzieży oraz relacji budowanych w rodzinie  

i społeczności lokalnej 
 

wobec czego należy: 
 

 promować to,  co dobre, 

 budować relacje z troską o dobrą bieżącą współpracę, 

 każdą trudną sytuację traktować jako obszar do kreatywnych 

rozwiązań, 

 dbać o kadrę pasjonatów, 

 koordynować i konsolidować działania.  

 



 
 

 
 

Zebrała  

 

Lucja Orzechowska 

Pracownik Samorządu Białegostoku  

w latach 1999- 2017 

 

 

Kontakt 

l.orzechowska@ckubialystok.pl 
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