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Program wychowawczo – profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie 

 

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) szkoła 

podstawowa od 1 września 2021 r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący: 

) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  w 

danej  społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej                            

w Gostyninie w roku szkolnym 2021/2022; 

I. Wprowadzenie  do programu. 

Nowy rok szkolny to szczególny czas dbania o bezpieczeństwo własne  i innych. Pandemia Covid-

19 wymaga od uczniów, rodziców i pracowników szkoły zadbania o przestrzeganie procedur 

bezpieczeństwa. To również dobry czas na naukę, że jesteśmy za siebie nawzajem odpowiedzialni. 

Nie tylko chodzi tu o nasze zdrowie, ale również wszelkie zachowania społeczne w szkole i poza nią. 

Zadaniem dla wszystkich realizujących program profilaktyczno-wychowawczy, będzie umiejętne 

motywowanie się  do systematycznej pracy, niezależnie od jej formy. 

Zadania wychowawcze szkoły podporządkowane są nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, 

ekologicznym, zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie 

wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić 

korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, 

dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. 

Program wychowawczo - profilaktyczny jest nieodłącznym elementem Statutu Szkoły, 

dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i 

obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym. 

Program powstał w oparciu o wyniki diagnozy, obserwacji, badań ankietowych, rozmów i  konsultacji  

z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Rady Samorządu  Uczniowskiego. 
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II. Akty prawne. 

1. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997r. ; nr 78; poz. 483). 

2. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dnia 20 listopada     

1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526). 

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

4. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 1189). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół ( Dz. U. z 2016r., poz. 895). 

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017r., poz. 356). 

8. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. z 2005r. Nr 179, poz. 1485 z 

późniejszymi zmianami: Dz. U. z 2006r. Nr 7 poz. 47 i 48; Dz. U. z 2006r Nr 66 poz. 469; Nr 120 poz. 

826). 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015r., poz. 1249). 

10. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 października 

1982 r. (tekst jednolity - Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231; Dz. U. z 2007r.Nr 70, poz. 473). 

11. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 23 lipca 2008r. (Dz. U. z 2008r. 

Nr 180 poz. 1108). Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, 

poz. 535; z późniejszymi zmianami - Dz.U. Nr 113, poz. 731 z 1997 r., Dz.U. Nr 141, poz. 1183 z 

2005 r.). 

12. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 

listopada 1995 r. (tekst jednolity: Dz.U. Nr 10. z 1996 r., poz. 55 z późniejszymi zmianami; tekst 

jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 957). 

13. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz.U. Nr 180,oz. 1493). 

14. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2002 r. Nr 11, poz. 109 z późniejszymi zmianami). 
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15. Narodowy Program Zdrowia (NPZ) na lata 2016 – 2020 w zakresie celu operacyjnego nr 2 

„Profilaktyka i rozwiązywanie problemów związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, 

uzależnieniami behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi”, w którym się mieszczą: 

Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii oraz Krajowy Program Profilaktyki Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych. 

16. Wytyczne GIS, MZ i MEN dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek od 1 września 

2020 roku. 

18. Statut szkoły. 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 

III. Misja i wizja szkoły. 

 

Misja szkoły 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności 

szkolnej. 

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy 

w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności 

konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

 

Wizja szkoły 

Szkoła jest dla ucznia, a nie uczeń dla szkoły. 

 

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem 

praw i godności człowieka, zgadnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie 

Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 

Nasza szkoła jako placówka przyjazna dziecku, otwarta na inicjatywy nauczycieli, 

pracowników, uczniów  i rodziców jest: 

• bezpieczna – zapewniająca poczucie bezpieczeństwa, pomagająca w indywidualnych 

problemach, szanująca godność każdego człowieka, 

• twórcza – inspirująca do twórczego rozwoju uczniów, nauczycieli, rodziców w różnych 

aspektach życia, 
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• otwarta – reagująca na potrzeby otoczenia, współpracująca z rodzicami i środowiskiem, 

• atrakcyjna – zapewniająca bardzo wysoki poziom nauczania i oferująca uczniom szeroki 

wachlarz ciekawych zajęć pozalekcyjnych, 

• przyjazna – dostosowująca wymagania programowe do indywidualnych możliwości 

każdego ucznia, 

• przygotowująca do dorosłego życia – ucząca właściwej komunikacji ze światem, 

samodzielnego uczenia się i umiejętności współpracy w grupie, 

• bez barier architektonicznych, ekologiczna, 

• odwołująca się do tradycji, budująca poczucie dumy narodowej, 

• nawiązująca współpracę z absolwentami szkoły i byłymi pracownikami. 

 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania 

nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły 

ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby. Jego realizacja ma  umożliwić  uczniowi wszechstronny 

rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości i 

odpowiedzialności ze własne zachowanie.  Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki 

informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń 

mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem nauczyciel 

podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi 

nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, 

dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować 

kulturę i tradycję. Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w 

przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów. 

 

IV. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

1. Założenia ogólne. 

Celem programu wychowawczo - profilaktycznego jest dbałość o integralny rozwój biologiczny, 

poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia, tak by w przyszłości uczeń mógł wypełniać 

obowiązki rodzinne i obywatelskie w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 
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) emocjonalnej i psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do 

świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. Kształtowanie więzi z  krajem  

ojczystym,  poszanowanie  dla  dziedzictwa  narodowego  oraz  innych  kultur  i  tradycji. 

 

  Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta 

odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, 

szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

 

2. Zadania: 

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontarystycznej;  

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz  relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców 

lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

 

3. Cele szczegółowe: 

Uczeń naszej szkoły: 

-  jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

- udziela pomocy rówieśnikom, 

- szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

-  jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka; 

-  jest odpowiedzialny, 

- potrafi rozwiązywać konflikty, 

- potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 

- jest asertywny, 
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- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

- kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy     

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

- odróżnia dobro od zła, 

- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

- może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym. 

 

4. Model absolwenta. 

 

  Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie powinien być 

świadomy swoich mocnych i słabych stron, poprzez podejmowanie odpowiedzialnych zadań dążyć do 

ich realizacji. Być dobrze przygotowanym do dalszej nauki. 

 

Model absolwenta: 

Odpowiedzialny i obowiązkowy: 

• dąży do osiągnięcia sukcesu (pracuje systematycznie), 

• sumiennie wywiązuje się z powierzonych mu zadań, 

• zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimi pracować. 

 

Tolerancyjny, wrażliwy: 

• szanuje innych ludzi bez względu na ich poglądy, pochodzenie, status majątkowy, 

wyznanie itp., 

• szanuje innych uczniów i pracowników szkoły, 

• akceptuje ludzi niepełnosprawnych i dąży do integracji, 

• jest wrażliwy na krzywdę ludzką (bierze udział w charytatywnych), 

• pomaga słabszym, młodszym kolegom. 

 

Kulturalny i taktowny: 

• zna i stosuje normy dobrego zachowania, 

• potrafi kulturalnie i komunikatywnie porozumiewać się z innymi, 

• dba o kulturę języka, 

• zawsze pamiętający swoją szkołę i dbający o dobre jej imię, 
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Samodzielny i zaradny: 

• potrafi odnaleźć się w różnych sytuacjach życiowych, 

• potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy, 

• potrafi wyrażać się poprzez formy plastyczne, teatralne, muzyczne, sportowe. 

Przygotowany do kolejnych etapów kształcenia: 

• potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności, 

• potrafi współdziałać w zespole, 

• sprawnie posługuje się komputerem, 

• posługuje się językiem angielskim, 

• jest wysportowany, 

• rozwija swoje zainteresowania i pasje, 

• ciekawy świata i ludzi, 

• zna swoje prawa i obowiązki. 

 

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej. 

  Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie obowiązujących 

przepisów prawa oświatowego, analizy aktualnej sytuacji epidemicznej, sytuacji wychowawczej 

szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej diagnozy w zakresie występujących w 

środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz czynników chroniących, dotyczących uczniów, 

rodziców,  nauczycieli, wychowawców i innych pracowników szkoły.  

W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione: 

• sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne, analiza przypadków indywidualnych) 

• potrzeby uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po wielomiesięcznej 

izolacji 

• potrzeby rodziców; 

• potrzeby rozwojowe nauczycieli; 

• źródła zewnętrznego wsparcia wychowawczego. 

 

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących i czynników 

ryzyka przeprowadzono na podstawie : 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• analizy dokumentacji  (teczki indywidualne uczniów,  dziennik, pedagoga, protokoły 

zespołów wychowawczych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę frekwencji uczniów, 

protokoły rady pedagogicznej), 

• obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych w czasie 

nauki zdalnej 

• rozmów indywidualnych  z uczniami, nauczycielami i rodzicami w czasie pandemii 

• zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach realizowanych w warunkach pracy 

zdalnej, 
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Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki ryzyka i 

czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną podstawę przy 

projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano oczekiwania uczniów, 

ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb i priorytetów w działalności 

wychowawczej i profilaktycznej szkoły. 

Czynniki ryzyka: 

• Skutki psychospołeczne pandemii koronawirusa Covid-19 (syndrom PTSD) 

• nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad w czasie nauki stacjonarnej i nauki zdalnej, 

• trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób 

społecznie akceptowany,  

• wulgaryzmy, przezywanie, wyśmiewanie w czasie nauki stacjonarnej i nauki zdalnej 

• trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,  

• nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji, 

• trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe,  

• trudne sytuacje rodzinne będące skutkiem przymusowej izolacji społecznej 

• samotne rodzicielstwo 

 

Czynniki chroniące: 

• dobra atmosfera w szkole,  

• uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, 

• sukcesy uczniów,  

• działania integrujące w szkole, 

• dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,  

• silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,  

• zdecydowany brak akceptacji dla przemocy,  

• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,  

• obecność w szkole specjalistów (pedagog, logopeda),  

• wypracowane procedury bezpieczeństwa,  

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych. 

 

Jednocześnie określono problemy występujące w szkole, stanowiące podstawę działalności 

profilaktycznej w szkole: 

Problemy wynikające z diagnozy programu wychowawczo – profilaktycznego: 

• konflikty między rówieśnikami, doświadczanie izolacji, braku tolerancji dla inności; 

• szkodliwe dla uczniów i klimatu społecznego szkoły korzystanie z nowoczesnych technologii 

informacyjnych i komunikacyjnych (niepożądane wzorce zachowania na portalach 

społecznościowych); 

• naruszanie dyscypliny szkolnej na lekcjach online; 

• ujawnianie w relacjach z innymi zachowań agresywnych i to zarówno agresji fizycznej jak i 

słownej, przy jednoczesnym niskim poziomie ujawniania przez uczniów zachowań 

empatycznych; 
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Na podstawie diagnoz, ewaluacji wewnętrznych oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego 

opracowano działania nakierowane na polepszenie sytuacji wychowawczej włączające do 

programu wychowawczo – profilaktycznego. 

• Wspieranie uczniów po długotrwałym okresie kształcenia na odległość -prowadzić działania 

integracyjne uczniów w celu poprawy relacji z rówieśnikami, budować miłą atmosferę, 

wzmacniać społeczne więzi między uczniami. 

• Wzmacniać motywację uczniów do odnoszenia sukcesów edukacyjnych na miarę ich 

możliwości, zachęcać do udziału w konkursach i zawodach sportowych, zajęciach 

pozalekcyjnych. 

• Monitorowanie sytuacji wychowawczej, obserwacje zachowań ucznia, rozmowy z uczniami w 

celu rozpoznawania problemów. 

• Zadbać o jednolity front oddziaływań w kierunku pełnej mobilizacji uczniów, kierowania i 

moderowania procesem uczenia, za pracę i zaangażowanie nagradzać nie tylko oceną, lecz 

także pochwałą, zauważeniem, docenieniem. 

• Reagowanie na sygnały od uczniów i natychmiastowe podejmowanie środków zaradczych 

(skrzynka na sygnały). 

• Organizować spotkania z rodzicami mające na celu pomoc rodzinom z trudną sytuacją 

rodzinną, oferować prelekcje, warsztaty, szkolenia. 

Na podstawie analizy podjętych działań ustalono mocne strony działalności naszej szkoły: 

1. Działania profilaktyczno – wychowawcze szkoły  wspomagają psychiczny, fizyczny i 

duchowy rozwój ucznia. 

2. W zdecydowanej większości uczniowie czują się bezpiecznie w szkole. 

3. Uczniowie potrafią radzić sobie w sytuacjach trudnych, przeciwdziałać agresji i prowadzą 

zdrowy styl życia. 

4. W szkole uczniowie poznają niekorzystny wpływ substancji psychoaktywnych (papierosy, 

alkohol, narkotyki, dopalacze) i rozumieją potrzebę zapobiegania uzależnieniom oraz uczą się 

w szkole postaw ekologicznych. 

5. Uczniowie i ich rodzice mają możliwość korzystania ze wsparcia profesjonalnych instytucji 

współpracujących ze szkołą. 

6. Rodzice/opiekunowie uczniów korzystają z pomocy pracowników pedagogicznych przy 

rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

7. Uczniowie utrwalają wiedzę z zakresu profilaktyki podczas realizowanych programów 

profilaktycznych. 
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6. Kryteria efektywności. 

1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo - profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych 

planów pracy. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. 

 

W szkole pamiętamy o tym, aby dawać uczniom zachętę, uczyć się śmiałości,  w pełni je 

aprobować. Uczniowie mogą uczyć się lubić samych siebie. Często słyszą słowa uznania, uczą się 

stawiać sobie cele. Wychowywani są w poczuciu bezpieczeństwa. Uczą się ufać sobie i innym. 

Otaczani rzetelnością i uczciwością uczą się, czym jest prawda i sprawiedliwość. Dzieciom, które 

mają trudności w nauce, potrzebne jest  nasze zrozumienie i wsparcie. 

 

 Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program – powinności wychowawcze. 

) Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o 

kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom 

podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 

) Pedagog szkolny: 

a) ma obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) ma obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców świadomość prawną w 

zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 

e) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki; 

 

) Nauczyciel: 

a) ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 
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c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem  

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem; 

 

) Wychowawca klasy: 

a) prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla rodziców, 

b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad 

powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój i  

przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

c) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

d) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości, 

e) realizuje  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-

profilaktycznego  szkoły, 

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 

 

) Rodzice: 

) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci. 

 

V.                    PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO  -  PROFILAKTYCZNYCH 

skierowanych do uczniów i rodziców w roku szkolnym 2021/2022. 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

Sfera fizyczna 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie 

własne i innych oraz 

higienę ciała i umysłu. 

Szczególne zwrócenie 

uwagi na zalecenia i 

wytyczne w związku z 

epidemią COVID-19. 

1.Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą, lekcje wychowania 

do życia w rodzinie, zajęcia 

edukacyjne (pogadanki na tematy 

zdrowia i zdrowego trybu życia). 

2.Wdrażanie informacji o higienie 

ciała, racjonalnym odżywianiu się, 

wyrabianie nawyków kulturalnego 

spożywania posiłków. 

3.Realizacja podstawy 

programowej. 

 

 

cały rok 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

4.Przeprowadzenie ankiety wśród 

rodziców uczniów powyżej 12 roku 

życia nt. szczepienia przeciw Covid 

-19. 

wrzesień 2021 Dyrektor, wychowawcy 
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5.Stałe monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej uczniów w związku z 

epidemią COVID-19. Stosowanie 

zaleceń epidemicznych GIS, MEN, 

MZ.  

6. Systematyczna dezynfekcja sal i 

pomieszczeń, przestrzeganie 

przepisów (noszenie maseczek, 

dystans społeczny). 

7.W razie potrzeby, przejście w 

tryb edukacji zdalnej i/lub 

hybrydowej.  

8.Bieżące informowanie rodziców o 

sytuacji epidemicznej w szkole oraz 

wytycznych w tym zakresie. 

według aktualnych 

wytycznych 

rządowych 

Wszyscy pracownicy 

szkoły. 

Zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się. 

1. Pogadanka dotycząca zdrowych 

nawyków żywieniowych 

zapobiegających nadwadze oraz 

chorobom cywilizacyjnym. 

2.Zajęcia z wychowawcą o tematyce 

niebezpieczeństw związanych z 

używaniem środków 

psychoaktywnych i stymulujących 

(lekcja dotycząca szkodliwego 

wpływu substancji 

psychoaktywnych i stymulujących 

na organizm). 

3.Realizacja programów 

prozdrowotnych: 

-„Żyj zdrowo” -program terapii 

otyłości dla dzieci 6-12, 

- „Ogólnopolski Dzień Tornistra” – 

Program Ministerialny, 

- „Warzywa i owoce w szkole” i 

„Trzymaj formę” – kształtowanie 

nawyków zdrowego odżywiania się, 

w tym spożywaniu drugiego 

śniadania, 

- „Umiem pływać”, 

- „Już pływam”, 

- „Szkolny Klub Sportowy” dla klas 

I-VIII, 

- „Ratujemy i uczymy ratować” –

Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc 

4.Zapobieganie wadom postawy 

poprzez udział w zajęciach 

gimnastyki korekcyjnej 

5.Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych. 

6. Profilaktyka cukrzycy. 

7.Profilaktyka i zapobieganie 

wszawicy. 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 

nauczyciele w-f, 

pedagog szkolny, 

pielęgniarka szkolna 
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Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

zdrowie, planowanie 

racjonalnego i aktywnego 

spędzania czasu wolnego. 

1.Zajęcia z wychowawcą 

poruszające tematykę aktywności 

psychoruchowej i jej wpływu na 

rozwój i zdrowie człowieka. 

2.Organizowanie zawodów, 

turniejów, dodatkowych zajęć 

wychowania fizycznego w ramach 

kultury fizycznej. 

3.Rozwijanie tężyzny fizycznej 

szczególnie na lekcjach 

wychowania fizycznego. 

4.Organizowanie konkursów wiedzy 

plastycznych, dotyczących promocji 

zdrowia. 

cały rok  Wychowawcy, 

nauczyciele w-f 

5.Akcja profilaktyki uzależnień w 

formie przygotowania gabloty i 

tablicy z plakatami oraz 

materiałami profilaktycznymi. 

cały rok Pielęgniarka szkolna, 

pedagog szkolny 

6.Uczestnictwo w wycieczkach 

turystyczno-krajoznawczych i 

tematycznych. 

7.Udział w rajdzie rowerowym. 

według kart i 

harmonogramów 

wycieczek (terminy 

dopasowane do 

rozwoju sytuacji 

epidemicznej)  

Wychowawcy klas 

 

Kształtowanie świadomości 

dotyczącej wykorzystania 

zainteresowań i uzdolnień 

jako skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie fizyczne i 

psychiczne. 

1.W ramach zajęć wychowania 

fizycznego. 

2.Udział uczniów w dodatkowych 

zajęciach sportowych. 

cały rok Nauczyciele WF 

3.Udział w zawodach i turniejach 

sportowych. 

według 

harmonogramu 

poszczególnych 

imprez  

Nauczyciele WF, 

wychowawcy klas, 

uczniowie 

Upowszechnianie wiedzy 

proekologicznej oraz 

kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń 

środowiska. 

1.W ramach zajęć z wychowawcą 

oraz na lekcji biologii. 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

2.Udział w światowych akcjach 

ekologicznych – Sprzątanie Świata. 

2.Obchody Dnia Ziemi. 

3.Zajcia ekologiczne dotyczących 

przyczyn i skutków degradacji 

środowiska oraz sposobów jego 

ochrony (smog, zanieczyszczenia 

wód, odpady i ich segregacja, 

susza, klęski żywiołowe, efekt 

cieplarniany etc.) 

według rozkładów 

zajęć z 

wychowawcą, 

wrzesień2021, 

kwiecień 2022 

Wychowawcy,  

nauczyciele biologii, 

nauczyciele 

 

 SFERA EMOCJONALNA   

Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do 

celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się 

w sytuacjach sukcesu i 

porażki. 

 

1.Udział w konkursach 

profilaktycznych.  

2.Propagowanie zasad fair play 

podczas rozgrywek i zawodów 

sportowych. 

 

wg harmonogramu 

Wszyscy nauczyciele 

Zajęcia z wychowawcą lub 

pedagogiem o tematyce 

efektywnego uczenia się i 

dostosowania do różnych sytuacji 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny  
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życiowych (np. egzamin, zawody 

sportowe etc.) 

Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu i 

sposobów radzenia sobie z 

nim.  

Zajęcia z wychowawcą lub 

pedagogiem dotyczące „Stresu w 

życiu człowieka” 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy,  

pedagog szkolny 

Kształtowanie 

konstruktywnego obrazu 

własnej osoby, świadomości 

mocnych stron, akceptacji 

ograniczeń i niedoskonałości. 

Zajęcia z wychowawcą lub 

pedagogiem nt. samoakceptacji, 

poczucia własnej wartości 

według rozkładów 

zajęć z 

wychowawcą 

Wychowawcy,  

Pedagog szkolny 

Doradztwo zawodowe 

– kształtowanie 

postawy świadomego 

wyboru ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej i 

planowanie kariery. 

Zajęcia o tematyce związanej z 

wyborem ścieżki edukacyjno- 

zawodowej w oparciu o 

predyspozycje i zainteresowania 

uczniów. 

Realizacja programu doradztwa 

zawodowego dla klas VII i VIII 

 

 

cały rok szkolny Pedagog szkolny 

Sfera psychiczna 

WSPIERANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  UCZNIA,  STOSOWNIE  DO JEGO  POTRZEB  I  

MOŻLIWOŚCI 

Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami bezpieczeństwa, 

rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 

pomocy poszkodowanym 

1.Zapoznanie uczniów i 

egzekwowanie regulaminów i 

zarządzeń obowiązujących w 

szkole mających na celu 

zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa.  

2.Zwrócenie szczególnej uwagi na 

sytuację epidemiologiczną i 

przestrzeganie zaleceń w tym 

zakresie. 

wrzesień 2021 

cały rok 

Wychowawcy 

Rada Pedagogiczna 

Pracownicy 

administracyjni i 

porządkowi. 

3.Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą i pedagogiem 

szkolnym nt. ”Bezpieczna droga 

do szkoły”, „Bezpieczne ferie”, 

„Bezpieczne wakacje” 

wrzesień 2021 

styczeń 2022 

czerwiec 2022 

Wychowawcy klas, 

Pedagog szkolny 

 

4.Zapoznanie uczniów i rodziców z 

procedurami obowiązującymi w 

szkole w sytuacjach zagrożenia i 

epidemii koronawirusa. 

5.Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji. 

wrzesień-

październik 2021 

Wychowawcy 

Dyrekcja szkoły 

 

6.Bezpieczeństwo i Pierwsza Pomoc 

-rozmowy indywidualne i grupowe 

oraz realizacja programu „Ratujemy 

i uczymy ratować” 

cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele. 
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7.Eksponowanie na gazetkach 

numerów alarmowych oraz 

informacji o osobach i instytucjach, 

do których można zwrócić się o 

pomoc w sytuacjach zagrożenia i 

kryzysowych. 

cały rok Pedagog szkolny 

8.Prowadzenie zajęć z zakresu 

profilaktyki zachowań 

ryzykownych z uwzględnieniem 

przygotowania do życia w 

rodzinie i problemów 

współczesnej młodzieży. 

cały rok Pedagog szkolny,  

nauczyciele WDŻ. 

Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych przy 

jednoczesnym 

uświadamianiu zagrożeń 

związanych z korzystaniem 

z technologii informacyjno- 

komunikacyjnych 

1.Organizacja Dnia Bezpiecznego 

Internetu. 

luty 2022 Nauczyciele informatyki, 

Pedagog szkolny 

2.Konsultacje, pogadanki na 

temat: uzależnienia od 

cyberprzestrzeni, cyberbullyingu, 

stalkingu, mowy nienawiści w 

sieci, ochrony danych osobowych, 

świadomego korzystania ze 

środków masowego przekazu, w 

tym telefonów komórkowych, 

bankowości elektronicznej, portali 

społecznościowych. 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i planu pracy 

pedagoga szkolnego. 

Pedagog szkolny,  

wychowawcy,  

informatyk 

 

 

3.Prelekcja filmu pt.  “Na łeb, na 

szyję”, omawiającego problem 

uzależnienia od telefonu 

komórkowego (lub innego  

poruszającego tę tematykę). 

według rozkładów 

zajęć z 

wychowawcą 

Wychowawcy 

Kształtowanie świadomości 

uczniów na temat 

uzależnień i zagrożeń z 

nimi związanych 

1.Zajęcia związane z tematyką 

uzależnień, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, 

środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. 

2. Zajęcia/rozmowy podnoszące 

świadomość uczniów nt. 

szkodliwości e-papierosów i 

innych nowych środków 

mogących zawierać substancje 

niebezpieczne (np. nieodurzająca 

marihuana itp.) 

3. Zajęcia informacyjno-

edukacyjne związane z 

problemem picia i nadużywania 

alkoholu. 

4.Działania dot. środków i 

substancji psychoaktywnych: 

-wyposażenie uczniów, rodziców i 

nauczycieli w wiedzę o 

uzależnieniach i możliwościach 

szukania pomocy w sytuacji 

sięgania po narkotyki, dopalacze, 

alkohol, nikotynę, 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i pedagoga 

szkolnego. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

pielęgniarka,  

zaproszeni specjaliści 
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- gazetki ścienne, 

-bieżące informowanie rodziców, 

opiekunów prawnych o widocznej 

zmianie w zachowani dziecka, o 

swoich sugestiach i 

spostrzeżeniach, 

5.Realizacja programów 

profilaktycznych: 

- „Debata” w kl. VI 

- „Biorę relację” 

- Indywidualne wsparcie i pomoc 

w ramach środowiskowego 

programu profilaktycznego 

(współpraca z gabinetem 

psychoterapii „Przystań życia”). 

Przeciwdziałanie agresji i  

przemocy utrudniające 

życie we współczesnym 

świecie. Kształtowanie 

postaw i respektowanie 

norm społecznych. 

1. Zapoznanie uczniów z normami 

współżycia  

społecznego poprzez: 

- promowanie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania się, 

- poszanowanie praw i potrzeb 

innych, 

2.Praca nad doskonaleniem swojego 

charakteru i wyzbyciu się słabości. 

3.Uczestnictwo w zajęciach 

mających na celu wyeliminowania  

niepożądanych zachowań. 

4.Rozmowy z uczniami, 

obserwowanie i monitorowanie ich 

zachowania. 

5.Stosowanie pogadanek i spotkań 

uczniów z pedagogiem, 

przedstawicielami policji i 

uświadamianie, jakie są 

konsekwencje niewłaściwych 

zachowań. 

6.Wyświetlanie filmów 

edukacyjnych na podany temat. 

7.Konsekwentne stosowanie 

właściwych form rozliczania 

negatywnych zachowań. 

8.Eliminowanie zachowań 

agresywnych poprzez: 

- kształtowanie umiejętności 

nieagresywnego  

rozwiązania konfliktów i 

zachowania się w sytuacji  

problemowej, 

- rozpoznawanie i nazywanie 

zachowań agresywnych, realizacja 

zajęć edukacyjnych podczas zajęć z 

wychowawcą klasy, 

- stosowanie mediacji jako 

skutecznej metody rozwiązywania 

konfliktów w celu rozwijania 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i pedagoga 

szkolnego 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

zaproszeni specjaliści 
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kompetencji społeczno – 

emocjonalnych uczniów oraz 

przeciwdziałania agresji i przemocy 

rówieśniczej. 

9.Kształtowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych w klasie 

Likwidacja deficytów 

rozwojowych, w 

szczególności u dzieci ze 

specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

Zapewnienie warunków i 

organizacji kształcenia 

uczniów niepełnosprawnych. 

 

 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – 

wyrównawczych, zajęć korekcyjno - 

kompensacyjnych, rewalidacyjnych, 

logopedycznych. 

2.Indywidualne rozmowy i 

spotkania z pedagogiem. 

3.Zorganizowanie cyklicznych 

spotkań z rodzicami dzieci 

niepełnosprawnych w celu 

rozpoznania ich indywidualnych 

potrzeb i oczekiwań rodziców oraz 

doskonalenia edukacji włączającej. 

4.Opracowanie i realizacja 

Indywidualnych Programów 

Edukacyjno – Terapeutycznych. 

5.Praca z uczniami mającymi 

trudności w nauce z zastosowaniem 

metod aktywizujących. 

6.Współpraca z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną i 

rodzicami w celu rozpoznania 

indywidualnych potrzeb i 

możliwości uczniów. 

7.Zachęcanie uczniów z różnymi 

dysfunkcjami do udziału w 

konkursach szkolnych i 

pozaszkolnych 

Cały rok Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

1.Prowadzenie zajęć, rozmów 

indywidualnych i rozmów 

grupowych nt. sposobów 

skutecznego rozwiązywania 

konfliktów i współpracy w 

grupie.  

2.Kształtowanie postaw i 

respektowania norm 

społecznych: 

- rozmowy z uczniami na temat 

obowiązku przestrzegania norm 

społecznych, 

- zwracanie szczególnej uwagi 

na okazywanie szacunku wobec 

innych osób, 

-konsekwentne stosowanie 

właściwych form rozliczania 

negatywnych zachowań 

uczniów. 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i planu pracy 

pedagoga szkolnego. 

Wychowawcy, 

pedagog 
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Budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia na 

dyskusję. Zapobieganie 

wzajemnej agresji i mowie 

nienawiści.  

Tworzenie w szkole atmosfery 

sprzyjającej otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję w 

relacjach z uczniami, rodzicami, 

nauczycielami i całą społecznością 

szkolną. 

cały rok Wszyscy pracownicy 

szkoły 

Systematyczna edukacja uczniów 

w zakresie radzenia sobie z 

własnymi trudnymi uczuciami oraz 

w zakresie ochrony przed agresją i 

przemocą 

Cały rok Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

Sfera społeczna 

KSZTAŁTOWANIE  POZYTYWNYCH  POSTAW  SPOŁECZNYCH  I  PROMOWANIE  

BEZPIECZNYCH  ZACHOWAŃ 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich problemów i 

potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy - 

wolontariat 

Akcje charytatywne i wsparcie 

imprez i inicjatyw fundacji, 

stowarzyszeń itp. przy udziale 

Samorządu Uczniowskiego, 

wychowawców oraz innych 

nauczycieli  

cały rok Samorząd 

uczniowski, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Wsparcie Schroniska dla zwierząt 

Animals Gost, zbiórka karmy i 

innych artykułów dla zwierząt. 

listopad 2021 – 

styczeń 2022 

Wychowawcy, 

wolontariat 

 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych, 

autoprezentacji, 

kompetencji społecznych. 

Wyrażanie własnych 

opinii, przekonań i 

poglądów w sposób 

szanujący innych. 

Prowadzenie zajęć z wychowawcą  

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą  

Wychowawcy  

Wybory samorządów klasowych wrzesień 2021 Wychowawcy 

Organizacja przez SU konkursów, o 

różnorodnej tematyce, imprez i 

uroczystości 

cały rok Samorząd uczniowski, 

opiekun SU 

Odpowiedzialne budowanie 

relacji koleżeńskich, 

stosowanie się do 

obowiązujących reguł. 

Zajęcia z wychowawcą i 

pedagogiem, zawarcie i 

przestrzeganie kontraktu 

klasowego. 

wrzesień - 

październik 2021 

Wychowawcy, 

pedagog 

Prowadzenie szkolnej „anonimowej  

skrzynki na sygnały”. 

cały rok Dyrekcja 

pedagog szkolny 

Zajęcia z wychowawcą i rodzicami 

nt. aktów prawnych 

obowiązujących w szkole. 

wrzesień - 

październik 2021 

Wychowawcy 

Inspirowanie do 

aktywności twórczej i 

twórczego myślenia. 

Samorealizacja poprzez 

twórcze działanie. 

Kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości. 

Propozycje funkcjonowania  kół 

zainteresowań: 

- informatyczne, 

- sportowe, 

- taneczne, 

- matematyczne, 

- teatralne, 

- plastyczne, 

- filozoficzne. 

cały rok 

według potrzeb 

Opiekunowie kół 

zainteresowań,  

Aktywny udział w 

uroczystościach szkolnych i 

konkursach. 

cały rok Nauczyciele wg 

harmonogramu 
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Integrowanie działań 

wychowawczych szkoły i 

rodziny. 

 

1.Spotkania rodziców z 

wychowawcami na zebraniach i 

indywidualne konsultacje.  

2.Udział rodziców w 

organizowanych przez szkołę  

uroczystościach i imprezach 

szkolnych. 

 

cały rok Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. 

 

1.Diagnoza środowiska: 

- wczesne wykrywanie form 

przemocy wśród uczniów poprzez 

obserwację, monitorowanie 

zachowań uczniów 

- ochrona ofiar przemocy: rozmowy 

z uczniem,  

konsultacje z rodzicami, w razie 

konieczności wszczęcie procedury 

„Niebieskiej Karty”. 

2.Współpraca z instytucjami 

udzielającymi pomocy i wsparcia. 

3. Pogłębianie wiedzy 

pedagogicznej w zakresie  

problematyki przemocy, 

uczestnictwo w szkoleniach. 

4.Uczestnictwo w pracach 

Miejskiego Zespołu 

Interdyscyplinarnego w celu 

przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie 

Cały rok Rada Pedagogiczna 

Pomoc materialna dzieciom z 

rodzin o niskim statusie 

materialnym. 

 

1.Diagnozowanie sytuacji 

materialnej uczniów. 

2.Współpraca z MOPS. 

3.Współpraca z PCPR.  

4.Organizowanie różnych form 

pomocy przy współpracy z 

instytucjami: 

- wnioskowanie do Dyrektora 

Szkoły o dofinansowanie obiadów, 

- organizacja wypoczynku letniego 

przy współpracy z instytucjami, 

- stypendia socjalne i zapomogi 

losowe. 

 

cały rok Wychowawcy, 

Pedagog szkolny 

Strefa aksjologiczna 

 

Kultura, przekaz norm i wzorów zachowań, kształtowanie osobowości i tożsamości narodowej 

Kształtowanie pozytywnego 

stosunku do procesu 

kształcenia 

1.Pogadanki z wychowawcą, 

nauczycielami na temat sfery 

motywacyjnej, inspirowanie do 

osiągania sukcesów i 

przygotowanie do radzenia sobie 

z niepowodzeniami. 

2.Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych rozwijających 

zainteresowania i uzdolnienia 

 

cały rok 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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uczniów. 

3.Indywidualna praca z uczniem 

wybitnie uzdolnionym - 

przygotowanie go do konkursu, 

olimpiady.  

4.Organizacja i uczestnictwo w 

różnego rodzaju konkursach, 

zawodach sportowych. 

5.Indywidualizowanie zadań 

stawianych uczniom. 

6.Realizacja programów rządowych, 

własnych i innych projektów 

autorskich. 

7.Motywowanie uczniów do 

uzyskiwania osiągnięć 

edukacyjnych zgodnie z ich 

możliwościami. 

8.Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji 

czytelniczych wśród dzieci. 

9.Kształtowanie umiejętności 

uczenia się. 

Organizowanie pomocy uczniom z 

trudnościami w nauce w oparciu o 

diagnozę oraz analizę orzeczeń i 

opinii z Poradni Psychologiczno – 

Pedagogicznych.  

cały rok 

według potrzeb 

Dyrekcja,  

pedagog,  

wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze 

Organizowanie imprez o tematyce 

kulturalnej, wyjazdów do kina, 

teatru, domów kultury. Wycieczki 

dostosowane do zapotrzebowania 

poszczególnych klas. 

cały rok 

według potrzeb 

według 

harmonogramów i 

kart wycieczek. 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

Wychowanie do wartości - 

kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą 

i społecznością lokalną. 

Prowadzenie zajęć o tematyce 

patriotycznej na lekcjach języka 

polskiego, wiedzy o 

społeczeństwie, historii, zajęć z 

wychowawcą. Upamiętnienie 

ważnych rocznic i świąt 

narodowych.   

cały rok 

według kalendarza 

według uchwał 

sejmowych RP. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wymienionych 

przedmiotów.  

Organizacja uroczystości szkolnych Cały rok Rada Pedagogiczna, 

Samorząd Uczniowski 

Organizacja konkursów  

patriotycznych  

według kalendarza Nauczyciele 

przedmiotowi. 
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VI. Monitoring i ewaluacja programu. 

 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą 

doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku 

szkolnym.  

Program wychowawczo – profilaktyczny podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

Narzędzia ewaluacji: 

• sprawozdania wychowawców z realizacji pracy wychowawczo – profilaktycznej, 

• analiza trudności wychowawczych, problemów szkolnych przeprowadzana przez pedagoga 

szkolnego na podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, uczniów i 

rodziców, 

• analiza dokumentów, 

• obserwacje, 

• badania ankietowe-  uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

 

W przypadku czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły w związku z COVID-19, może 

zaistnieć potrzeba modyfikacji realizowanego programu wychowawczo – profilaktycznego w 

porozumieniu z radą pedagogiczna i radą rodziców. 

W przypadku konieczności wprowadzenia nauczania zdalnego treści zawarte w programie 

wychowawczo – profilaktycznym będą realizowane w formie elektronicznej (e-dziennik, komunikator 

Teams, strona internetowa szkoły). 

 

 Program wychowawczo – profilaktyczny jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie 

realizacji. 

 

 


