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I. ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE   
   

Istotą działań wychowawczo - profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej opartej na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w 

domu i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i 

priorytety edukacyjne państwa. Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do 

wartości, dbanie o jego wszechstronny rozwój, wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.   

   

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości 

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania 

jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i 

młodzieży.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych 

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy 

oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane 

do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Celem działalności wychowawczej jest kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego 

postaw, zachowań i cech niezbędnych w życiu społecznym. Przygotowuje ucznia do 

właściwego nawiązywania relacji interpersonalnych, kształtowania zachowań etycznych, 

moralnych i akceptowanych przez społeczeństwo. Ponadto prowadzi działania z zakresu 
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promocji zdrowia oraz wspomagania ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w sferze:     

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych,   

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,  

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

Celem działalności profilaktycznej jest podjęcie skutecznych działań mających na celu 

niwelowanie pojawiających się zagrożeń. Pozwala stworzyć odpowiedni wzór zachowań 

społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawiania się danego 

zjawiska. Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu 

profilaktyki uniwersalnej, selektywnej oraz wskazującej. Profilaktyka selektywna skierowana 

jest do całej społeczności szkolnej - odnosi się ona do osób bez względu na stopień 

występowania problemów z substancjami psychoaktywnymi. Profilaktyka selektywna skupia 

działania na osobach z grupy zwiększonego ryzyka np. na uczniach z problemami zdrowotnymi, 

ekonomicznymi, rodzinnymi czy trudnościami w nauce. Profilaktyka wskazująca 

ukierunkowana jest na jednostkach z grupy wysokiego ryzyka, u których rozpoznano pierwsze 

objawy zaburzeń zachowania lub zażywania środków psychoaktywnych.  

   
      

II. PODSTAWA PRAWNA  

   

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez 

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w 

referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);   

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

poz. 1943);   

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949);  

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

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z 

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. 2017 poz. 356);   

5. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).   
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6. Rozporządzenie MEN z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.  

U. z 2015 r., poz. 1270);   

7. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzanych 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

- „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972);   

8. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526).   

9. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 

882);   

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

alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 487);   

11. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957);   

12. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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.   

13. Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.   
   

    

III.   ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE REALIZACJI PROGRAMU   
   

Program realizowany jest w szkole przez okres 8 lat od daty jego uchwalenia. Uwzględnia 

się bowiem model absolwenta, który związany jest z przejściem ucznia przez cały cykl 

edukacyjny od klasy I do kl. VIII. Po każdym roku szkolnym dokonywana jest ewaluacja 

Programu, która stanowi podstawę do wprowadzenia uzasadnionych modyfikacji dokumentu 

(wnioski i rekomendacje). Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowuje się na podstawie 

wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.    

Modyfikacja Programu uwzględnia także kierunek polityki oświatowej państwa oraz 

specyficzne potrzeby środowiska szkolnego. Na podstawie diagnozy wyznacza się obszary 

problemowe – priorytetowe do pracy wychowawczo-profilaktycznej na dany rok szkolny lub 

dłuższy okres.    
   
   
   

IV. MODEL ABSOLWENTA   

   

Absolwent Publicznej Szkoły Podstawowej:   

1) jest przygotowany do podjęcia nauki na wyższym szczeblu edukacji;   
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2) czerpie radość z nauki;   

3) przestrzega ogólnie przyjętych wartości moralnych;   

4) potrafi samodzielnie podejmować decyzje i ponosić ich konsekwencje;   

5) potrafi wyrażać i uzasadniać własne zdanie;   

6) zgodnie współpracuje z innymi;   

7) jest ciekawy świata i wrażliwy na drugiego człowieka;   

8) jest życzliwy i tolerancyjny, szanuje godność własną i drugiego człowieka;   

9) rozumie wartość uczenia się i potrzebę własnego rozwoju;   

10) dba o zdrowie psychiczne i fizyczne oraz o bezpieczeństwo własne i innych;  11) potrafi 

wykorzystać wiedzę w sytuacjach życiowych.  

    

V. CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE:   
   

I. Kształtowanie postaw prozdrowotnych   

Cele szczegółowe:   

uczeń   

− umie dbać o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne   

− zna zasady prawidłowego odżywiania   

− wie jak aktywnie spędzać czas   

− jest wolny od nałogów   

    

    

II. Kształtowanie postaw w sferze emocjonalnej   

Cele szczegółowe   

Uczeń:   

− zna swoje mocne i słabe strony - umie radzić sobie z emocjami - potrafi pogodzić się z 

porażką   

− umie radzić sobie w trudnych sytuacjach   

    

III. Kształtowanie norm społecznych i postaw uczniów   

Cele szczegółowe  Uczeń:   

− potrafi nawiązać prawidłowe relacje interpersonalne - potrafi współpracować w grupie - 

jest odpowiedzialny za własne słowa, czyny, decyzje   

− zna i przestrzega prawa i obowiązki ucznia   

    

IV. Wyrabianie odpowiedzialności za własne bezpieczeństwo   

Cele szczegółowe   Uczeń:   

− zna podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w szkole, poza   

− szkołą - potrafi zachować bezpieczeństwo w sieci  



PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY   

   6   

− potrafi właściwe zachować się w sytuacjach konfliktowych  

VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO   

Rodzice   

   

1) znają, współtworzą, akceptują Program Wychowawczo-Profilaktyczny,   

2) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, w tym w podejmowaniu decyzji w ważnych 

wydarzeniach i działaniach na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły   

3) troszczą się o zaspokojenie potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych dziecka, dbają o 

właściwe spędzanie przez nie czasu wolnego,    

4) dbają o higieniczne warunki nauki dziecka w domu oraz bezpieczeństwo cyfrowe   

5) są wsparciem dla swoich dzieci oraz zapewniają im poczucie bezpieczeństwa,  

6) wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach 

dydaktyczno-wychowawczych i profilaktycznych względem swoich dzieci,   

7) współtworzą tradycję i obrzędowość szkoły.   

8) podnoszą swoje kompetencje wychowawcze, korzystając z oferowanej przez szkołę 

pomocy   

   

Wychowawcy   

   

1) dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji swojego wychowanka,   

2) realizują Program Wychowawczo- Profilaktyczny,   

3) koordynują prace wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym,   

4) w przypadku rozpoznanych potrzeb, wspólnie z nauczycielami uczących w klasie oraz 

specjalistów ustala formy pomocy pp dla ucznia,   

5) informują rodziców o proponowanych formach pomocy pp,   

6) włączają rodziców w procesy podejmowania decyzji w szkole oraz w ważne wydarzenia 

i działania na rzecz tworzenia bezpiecznej i przyjaznej szkoły   

7) integrują i kierują zespołem klasowym,   

8) promują osiągnięcia klasy i poszczególnych uczniów,   

9) współpracują z rodzicami, nauczycielami oraz specjalistami.   
   

Nauczyciele   

   

1) realizują w toku swojej pracy Program Wychowawczo- Profilaktyczny,   

2) oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji,   

3) udzielają pomocy w przypadku pojawienia się niepowodzeń szkolnych,   

4) reagują na przejawy niepożądanych zachowań,   

5) działaniami pedagogicznymi wspierają rozwój psychofizyczny, zdolności i 

zainteresowania uczniów,   

6) jasno formułują oczekiwania wobec uczniów dotyczące ich osiągnięć edukacyjnych oraz 

zachowania, stosują jawne kryteria oceniania,   
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7) współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym oraz innymi 

specjalistami z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej    

8) współpracują z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów w zakresie 

zapewnieniabezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, w tym bezpieczeństwa cyfrowego   

9) szanują indywidualność ucznia, indywidualizują oddziaływania w procesie 

dydaktycznowychowawczym.   

10) Kształtują swoje kompetencje w zakresie:   

- pomocy pp oraz pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi     

- profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, w tym 

cyberprzemocy,   

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie i stosowania procedury “Niebieskie Karty”,   

- budowania pozytywnych relacji z uczniami i rodzicami, w tym kompetencji 

interpersonalnych.,   

- - bezpiecznego funkcjonowania w szkole uczniów, w tym uczniów ze SPE   

Pedagog /psycholog szkolny:   

• diagnozuje środowisko wychowawcze, problemy wychowawcze w szkole   

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach,   

• współpracuje z rodzicami uczniów wymagających szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki specjalisty,   

• organizuje różne formy pomocy dla uczniów w trudnej sytuacji szkolnej, rodzinnej, 

życiowej,   

• współpracuje z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, innymi specjalistami 

oraz rodzicami/opiekunami w zakresie realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych 

w odniesieniu do szkoły, grupy, oddziału klasowego oraz konkretnego ucznia,   

• podejmuje działania interwencyjne i mediacyjne w sytuacjach kryzysowych,   

• współpracuje z placówkami i instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno – 

wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze 

opiekuńczowychowawczym i profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno – 

pedagogiczną, GKRPA, OPS, PCPR, Policją, Sądem  - Wydział Rodzinny i Nieletnich, 

kuratorami sądowymi,, Ośrodkiem Terapii Uzależnień, itd.,    

• doskonali swoje kompetencje pedagogiczno-psychologiczne, w tym w skutecznych 

oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych.   

Uczniowie/Samorząd Uczniowski   

   

1) znajdują i przestrzegają normy zachowań obowiązujące w szkole,   

2) współorganizują uroczystości, imprezy szkolne, angażują się w działania 

wolontarystyczne   

3) akceptują innych uczniów, szanują siebie nawzajem,   

4) dbają o własne zdrowie i bezpieczeństwo, oraz bezpieczeństwo innych    

5) kierują swoim rozwojem i stają się bardziej samodzielni,   

6) współtworzą społeczność szkolną, wykorzystują swe prawo do samorządności;   

7) korzystają z możliwości rozwoju własnych pasji i zainteresowań lub wyrównywania 

braków edukacyjnych,   
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8) prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;   

9) mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;   
   
   

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami   

   

Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

Zadaniem szkoły jest aktywne wspieranie wychowawczej roli rodziców.   
   

1) Rodzice mają prawo do:   

a) wglądu do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły, aktywnego 

uczestnictwa w jego opracowaniu i dokonywanych modyfikacjach.   

b) współdecydowania o celach wychowawczych szkoły poprzez wyrażanie opinii 

(ankiety, opracowania, itp.), udział w planowaniu i organizowaniu życia 

wychowawczego klasy;   

c) podejmowania uchwał w sprawie wychowania na zebraniach Rady Rodziców;   

d) podejmowania decyzji w sprawie uczęszczania bądź nieuczęszczania ucznia na 

zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie;   

e) podejmowania decyzji w sprawie korzystania przez dziecko z ustalonych dla 

niego form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,   

f) uzyskania pomocy w sprawach wychowania od wychowawcy, nauczycieli, 

dyrektora szkoły oraz specjalistów zatrudnionych w szkole    
   
   

    
VII.  DIAGNOZA POTRZEB ROZWOJOWYCH UCZNIÓW ORAZ CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I 

CZYNNIKÓW RYZYKA    

   

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i 

zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie:   

−  obowiązujących aktów prawnych,   

−  dotychczasowych doświadczeń szkoły,   

−  wyników ewaluacji Programu Wychowawczo –Profilaktycznego realizowanego w 

latach ubiegłych,   

−  relacji wychowawców klas z uwzględnieniem występujących problemów w danym 

oddziale i z danym uczniem,   

−  analizy sytuacji szkolnej, rodzinnej i środowiskowej uczniów,   

−  obserwacji uczniów,   

−  analizy dokumentacji szkolnej.   

Wyniki diagnozy dołączone zostają do uaktualnionego Programu.   

W wyniku analizy wniosków i rekomendacji oraz uwzględniając kierunki polityki 

oświatowej państwa wyłoniono obszary problemowe:   

1) Profilaktyka uzależnień.   



PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY   

   9   

2) Przeciwdziałanie agresji i przemocy słownej, fizycznej oraz cyberprzemocy  (było: 

bezpieczeństwo w szkole i poza nią w tym przemoc i agresja rówieśnicza),  

 

 

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w korzystaniu z mediów społecznych    

 

VIII. EWALUACJA PROGRAMU   

Realizacja Programu Wychowawczo- Profilaktycznego zostanie poddana ewaluacji pod koniec 

roku szkolnego w celu sprawdzenia skuteczności prowadzonych działań.   
  

1. Sposoby i środki ewaluacji:   

− obserwacja zachowań uczniów  

− analiza ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli  

− rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami, pracownikami szkoły  − 

analiza dokumentacji szkolnej.   

2. Ewaluacji dokonuje zespół zadaniowy w porozumieniu z wychowawcami klas:  - 

wybranego obszaru/obszarów pod koniec każdego roku szkolnego,  - całościowej – 

po 8 latach (cykl) od daty uchwalenia Programu.  
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 IX. TREŚCI WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI    

   

     

ZDROWIE – EDUKACJA ZDROWOTNA   

Zadanie   

   

Sposób realizacji  

   

Odpowiedzialny   

   

Kształtowanie zasad zdrowego i racjonalnego  

odżywiania się.   

Zapoznanie z zasadami zdrowego i racjonalnego odżywiania  

się, realizowanie programów: "Szklanka mleka", i "Owoce w  

szkole". Świadome spożywanie wartościowego drugiego 

śniadania. Zapewnienie odpowiedniego asortymentu w  

sklepiku szkolnym  

–   

uczenie dokonywania świadomych wyborów z korzyścią  

dla zdrowia. Zapewnienie ciepłego, zgodnego z normami 

żywieniowymi posiłku w stołówce szkolnej – współpraca 

z OPS w zakresie organizacji posiłku dla uczniów. 

Uwzględnianie potrzeb dzieci w zakresie diety Akcje 

informacyjne, apele kierowane do uczniów i rodziców nt. 

ograniczenia spożywania napojów i produktów o 

zwiększonej zawartości cukrów i barwników, 

szkodliwości napojów energetyzujących ( na rzecz 

konsumpcji wody i zdrowych przekąsek)   

Wychowawcy, nauczyciele  

danego przedmiotu,  

rodzice, dyrektor   
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Propagowanie zdrowego trybu życia.   

Kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę 

osobistą oraz postawy odpowiedzialności za własne 

zdrowie.    

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, higieny osobistej i aktywności fizycznej.   

 Dostosowanie sprzętu szkolnego do wzrostu oraz 

indywidualnych potrzeb ucznia. Dbałość o higieniczne warunki 

nauki i pracy. Fluoryzacja i zachęcanie do dbania o higienę jamy  

ustnej. Zwracanie uwagi na ubiór odpowiedni do pogody.  

Zwracanie uwagi na właściwą postawę  ciała. 

Realizacja zadań wynikających z Narodowego  

Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2017-2020  

     

Wychowawcy, nauczyciele 

danego przedmiotu, 

rodzice, pielęgniarka 

Szkolna, dyrektor    

Działania promujące zdrowie, promowanie 

aktywnych form spędzania czasu wolnego.   

Propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej 
poprzez naukę, prowadzenie konkursów o tematyce 
sportowej, organizacja wyjazdów na basen, wycieczek 
szkolnych,    organizacja imprez sportowych, gier i zabaw 
ruchowych np. Dzień Sportu, udział w kampaniach 
zdrowotnych. Realizacja programu “Trzymaj formę”. 
Utworzenie przyszkolnego miejsca rekreacji dla uczniów oraz 
dbałość o ogródek przyszkolny (kl. I-III)    

  

Nauczyciele, rodzice.  

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na  

rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku.  

Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej 

nażycie ludzi, zwierząt i roślin.  

Organizacja wycieczek szkolnych, pogadanki, projekcje filmów 

o tematyce przyrodniczej,  spotkania  z  leśnikiem, udział w 

akcjach społecznych: Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata.   
Wychowawcy, nauczyciele  
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Likwidowanie deficytów rozwojowych, w 

szczególności u dzieci ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi.   

Prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, 

uwzględniających potrzeby uczniów, logopedycznych, 

gimnastyki korekcyjnej lub innych. Pomoc w odrabianiu lekcji.  Nauczyciel prowadzący 

zajęcia z uczniem.  

Wychowawcy świetlicy  

Propagowanie wiedzy na temat szkodliwości 

zażywania substancji psychoaktywnych lub innych 

uzależniających.  

Pogadanki, zajęcia z wychowawcą, pedagogiem, psychologiem 

szkolnym. Zajęcia ze specjalistami psychoterapii uzależnień. 

Udział w Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł oraz innych 

kampaniach edukacyjnych i społecznych (w tym organizacja 

konkurów Kampanijnych, akcje plakatowe, zajęcia z uczniami, 

rozdawnictwo ulotek dla rodziców). Organizacja spektakli 

profilaktycznych.   

Organizacja Szkolnego Dnia Profilaktyki oraz innych wydarzeń 

profilaktycznych adresowanych do większej grupy uczniów 

(programy – koncerty, spotkania z ciekawymi ludźmi, 

specjalistami, spektakle, konkursy profilaktyczne) Walki z 

Narkomanią.   

Upowszechnianie programów wczesnej interwencji opartych 

na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności 

oraz programów rekomendowanych przez PARPA oraz 

Krajowego Biura ds. Narkomanii. Udzielanie pomocy uczniom 

zagrożonym demoralizacją. Współpraca z sądem oraz GKRPA w 

zakresie przeciwdziałaniu zachowaniom ryzykownym dzieci i 

młodzieży (interwencja). Edukacja prawna – odpowiedzialność 

prawna osób nieletnich.   

Opracowanie i stosowanie procedury reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, w tym związanych z wystąpieniem przemocy w 

szkole.   

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele przyrody, 

biologii.  
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 Udostępnianie rodzicom i opiekunom materiałów edukacyjnych 

na tematy związane z kryzysami rozwojowymi, radzeniu sobie z 

zachowaniami ryzykownymi dzieci i młodzieży.   

 

Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez 

określenie osobistego potencjału.  

Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej 

osoby np. świadomości mocnych i słabych stron.  

Pogadanki, zajęcia z pedagogiem lub psychologiem szkolnym.  
  

Pedagog i psycholog szkolny  

   

  
RELACJE – KSZTAŁTOWANIE POSTAW SPOŁECZNYCH I PRZEDSIĘBIORCZYCH   

   

Kształtowanie podstawowych umiejętności 

komunikacyjnych  

Integracja zespołu klasowego poprzez wspólne działania  

(wycieczki, zabawy projekty), organizowanie uroczystości  

Klasowych. Warsztaty i zajęcia tematyczne z uczniami  

Wychowawcy klas, pedagog 

i psycholog szkolny, rodzice. 
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Kształtowanie umiejętności przestrzegania 

obowiązujących reguł.   

Kształtowanie umiejętności rozwiązywania 

konfliktów.   
   
   
   
   

   

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 

wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, 

rodziny i kraju. Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego 

oceniania własnego zachowania. Zapoznanie uczniów z 

prawami człowieka oraz omawianie bieżących wydarzeń w 

kontekście respektowania tych praw. Systematyczne 

monitorowanie obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych i 

pozalekcyjnych.   

Realizacja programu mediacji rówieśniczych, edukacja prawna 

uczniów. Opracowywanie klasowych regulaminów lub 

kodeksów.    

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele.    

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania 

działań mających na celu pomoc słabszym i 

potrzebującym.  

Udział w akcjach charytatywnych, organizacja kwest, zbiórki 

pieniędzy, żywności, książek, przyborów szkolnych, zabawek, 

środków czystości i art. higienicznych, i innych artykułów. na 

rzecz ludzi (w tym Domu Dziecka, hospicjum dla dzieci, osób 

indywidualnych, placówek misyjnych, kombatantów), zwierząt 

oraz środowiska naturalnego.    

Działalność Szkolnego Koła Wolontariatu.   

Współdziałanie z fundacjami, stowarzyszeniami i organizacjami 

pożytku publicznego.    

Wychowawcy, Samorząd 

Uczniowski, nauczyciele  

Kształtowanie przyjaznych relacji rówieśniczych.   Dbanie o pozytywne relacje w zespole klasowym.   

Integracja uczniów i rodziców podczas organizowanych imprez, 

zabaw, wycieczek.   

Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców 

wspomagających budowanie pozytywnych relacji z uczniami 

oraz uczniów między sobą –w ramach posiedzeń RP, zespołów 

przedmiotowych oraz w indywidualne formy szkoleniowe.   

Wychowawcy, pedagog i 

psycholog szkolny, rodzice.   
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Wzmacnianie współpracy z rodzicami.   Zebrania z rodzicami, dni otwarte, wycieczki. Zapoznanie 

rodziców z głównymi dokumentami szkoły oraz współpraca 

przy ich tworzeniu. Uwzględnienie propozycji Rady Rodziców w 

organizacji pracy szkoły przy tworzeniu Programu  

Wychowawczo-Profilaktycznego. Wspólne organizowanie 

imprez. Podnoszenie wiedzy pedagogicznej rodziców poprzez 

spotkania ze specjalistami.   

Wszyscy nauczyciele, Rada  

Rodziców    

Podejmowanie działań w zakresie samorządności 

uczniów.   
  

Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu 

poprawy ich sytuacji (wolontariat). Rozwijanie poczucia przy- 

należności do grupy (samorząd uczniowski, zuchy, harcerze,). 
Wybory do Samorządu Uczniowskiego oraz samorządu 

klasowego. Organizacja życia kulturalnego w szkole.  
Propagowanie i udział w akcjach charytatywnych. Dbałość o 

gazetki szkolne, dekorowanie klas. Współpraca ze Szkolnym 

Rzecznikiem Praw Ucznia.   
Inicjatywy uczniowskie - udział uczniów w projektach 

szkolnych. Wyrabianie odpowiedzialności za prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły - uczniowie współgospodarzami szkoły.  

Reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych. 

Włączanie uczniów do działań rozwijających ich kreatywność, 

przedsiębiorczość oraz działań innowacyjnych szkoły.   

Nauczyciele, wychowawcy,  

Samorząd Uczniowski, Rada 

Rodziców, Dyrektor, 

opiekunowie gromady i 

drużyny harcerskiej.    
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KULTURA – WARTOŚCI, NORMY, WZORY ZACHOWAŃ   

   
    

Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania 

się.  

Profilaktyka agresji i przemocy w szkole.  

Eliminacja wulgaryzmów. Stosowanie zwrotów 

grzecznościowych w szkole i konsekwentne reagowanie na 

przejawy agresji słownej. Promowanie zasad szacunku, 
zaufania i życzliwości. Organizowanie spotkań, prelekcji, 
spektakli profilaktycznych. Informowanie rodziców o 
przejawach niewłaściwych zachowań. Inicjowanie pracy w 
grupach zajęciach dydaktycznych i świetlicowych.  

Realizacja programu mediacji rówieśniczych. Objęcie 
szczególnymi oddziaływaniami wychowawczo-
profilaktycznymi oraz zakresu pomocy p-p oddziałów 
klasowych, grup, w których wystąpił nasilony problem agresji 
lub przemocy rówieśniczej.  

Doskonalenie nauczycieli, wychowawców i specjalistów z 

zakresu przeciwdziałania agresji i przemocy rówieśniczej, 

rozwiązywania konfliktów, podejmowania interwencji 

profilaktycznych, reagowania w sytuacjach kryzysowych.  

Wszyscy nauczyciele 

prowadzący zajęcia z 

uczniami, pedagog, 

psycholog, rodzice  

Kształtowanie przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i narodowej.   

Kształtowanie postaw patriotycznych.  

Kultywowanie obyczajów i tradycji. Tworzenie gazetek 

okolicznościowych. Przybliżanie wiedzy związanej z regionem, 

w którym żyjemy poprzez organizację m. in. apeli szkolnych. 

Organizacja spotkań z przedstawicielami różnego rodzaju 

instytucji itp. Organizacja Dnia Patrona.   

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, n-le 

odpowiedzialnie za 

organizację imprez 

szkolnych.   
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Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w 

kulturze, poszanowania tradycji i kultury  

własnego narodu, a także poszanowania innych 

kultur i tradycji  

Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.   

Projekcje filmów o własnych regionie, narodzie.   

Zaangażowanie rodziców w organizację uroczystości 

szkolnych Określanie swojej przynależności kulturowej 

poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami i 

tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym. 

Organizacja konkursów..   

Wychowawcy   

Rodzice   

  

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną.  
  

Odwiedzanie lokalnych miejsc pamięci narodowej. 

Zapoznanie uczniów z symbolami i tradycją szkoły.  

Wychowawcy, nauczyciele  

historii  

Kształtowanie poczucia własnej wartości, 
podtrzymywanie ciekawości poznawczej,   

rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz 
brania odpowiedzialności za swoje decyzje i 
działania  

   

Pogadanki, udział w kampaniach społecznych, organizacja 

konkursów.   

Wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog i 

psycholog szkolny.   

Kształtowanie świadomości odmienności osób 

niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania 

tradycji kulturowej oraz ich praw.  

Pogadanki, projekcje filmów, zajęcia edukacyjne mające na 

celu wyrabianie szacunku dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw. 

Zapoznanie uczniów z prawami człowieka  

Wychowawcy  
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BEZPIECZEŃSTWO – PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH (PROBLEMOWYCH)  
  

Kształtowanie właściwego, bezpieczeństwa 
zachowania się w różnych sytuacjach życiowych,  w 
sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach  
nadzwyczajnych. Dbałość o bezpieczeństwo uczniów.   
  

Zapoznanie uczniów i rodziców z obowiązującymi w szkole 

dokumentami, w tym zasadami bezpiecznego zachowania na 

wypadek różnego typu zagrożeń. Organizowanie spotkań ze 

specjalistami w celu przybliżenia przepisów prawa oraz skutkami 

jego naruszania. Konsekwentne reagowanie na przejawy agresji i 

niewłaściwego zachowania. Pogadanki i zajęcia nt. zachowań w 

sytuacjach nadzwyczajnych i bezpieczeństwa  

antyterrorystycznego. Przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych 

na wypadek zagrożeń wewnętrznych i zewnętrznych.   

Diagnozowanie bezpieczeństwa w szkole i klimatu społeczność 

szkoły. Stały rejestr wypadków uczniów. Podejmowanie 

działań interwencyjnych w związku z podejrzeniem 

wystąpienia przemocy w rodzinie – wszczęcie procedury 

“Niebieskie Karty”.  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej,  

wychowawcy świetlicy,  

pedagog szkolny zespół ds.  

bezpieczeństwa  



PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY   

19   

Kształtowanie świadomości negatywnego wpływu 

pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty 

społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z 

anonimowości, respektowanie ograniczeń 

dotyczących korzystania z komputera, Internetu i 

multimediów. Bezpieczeństwo cyfrowe uczniów.   

Zajęcia dotyczące przeciwdziałaniu uzależnieniom od 

cyberprzestrzeni oraz świadomego korzystania ze środków 

masowego przekazu. Organizacja konkursów szkolnych.  Udział 

w Dniu Bezpiecznego Internetu. Prowadzenie zajęć w klasach z 

wykorzystaniem technologii informacyjnej, ukazywanie jej 

pozytywnego wymiaru. Udział w kampaniach społecznych np. 

“Smart znaczy mądrze” oraz programach 

edukacyjnoprofilaktycznych dotyczących bezpiecznego  

korzystania z nowych mediów   

Opracowanie i upowszechnianie materiałów  

psychoedukacyjnych dla rodziców z zakresu racjonalnego 

korzystania z  technologii IT. Upowszechnianie informacji o 

punktach konsultacyjnych i liniach pomocowych dla uczniów, 

którzy doświadczyli negatywnych zdarzeń w Internecie.   

Wychowawcy, nauczyciele 

informatyki, zespól ds.  

Bezpieczeństwa, pedagog, 

psycholog szkolny  

 

Bezpieczeństwo w drodze do szkoły i w szkole    Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa i ostrożności w 

drodze do szkoły: realizacja programów: "Bezpieczna droga do 

szkoły", „Klub Bezpiecznego Puchatka”. Omawianie zasad 

zachowań obowiązujących w szkole i w drodze do lub ze 

szkoły. Zapoznanie uczniów z regulaminami klasopracowni, 

boiska szkolnego, placu zabaw, biblioteki, świetlicy itp.  Dyżury 

nauczycielskie. Przeprowadzenie ćwiczeń ewakuacyjnych. 

Bezpieczne ferie, bezpieczne wakacje, bezpieczeństwo w 

ruchu drogowym – spotkania ze strażakiem, policjantem. 

Udział w konkursach: BRD i inne ogłaszane przez policję.    

Wychowawcy klas, 

wychowawcy świetlicy,  

nauczyciele prowadzący  

zajęcia z uczniami, zespół 

ds. Bezpieczeństwa, 

pedagog  
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Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z 

trudnościami.   

Wykorzystanie bajek terapeutycznych – omawianie sytuacji 

bohaterów. Zajęcia edukacyjne, pogadanki np. Jak sobie radzić 

ze stresem, wzmacniające pewność siebie, wiary we własne 

możliwości. Zajęcia z pedagogiem/psychologiem przed 

egzaminem ósmoklasisty.    

Wychowawcy, psycholog, 

pedagog szkolny, n-le 

prowadzący zajęcia z 

uczniem, n-el wdż.  

Określenie pozytywnych i negatywnych emocji.   Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie 

sposobów rozwiązywania problemów. Budowanie atmosfery  

otwartości i przyzwolenia na dyskusję. Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. Dostarczanie wiedzy na temat osób i 

instytucji świadczących pomoc w trudnych sytuacjach. 

Warsztaty radzenia sobie ze stresem, uczące technik 

relaksacyjnych, rozwijające umiejętność odczytywania i 

bezpiecznego wyrażania emocji i uczuć, radzenia ze złością.  

Omawianie sposobów rozwiązywania własnych problemów. 

Zajęcia wzmacniające pewność siebie, Doskonalenie  

nauczycieli w zakresie stosowania mediacji rówieśniczych oraz 

Treningu Zastępowania Agresji. Stosowanie mediacji 

rówieśniczych.    

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, psycholog, 

pedagog, specjaliści pp  
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Informowanie rodziców o rodzajach i formach 

pomocy proponowanych przez instytucje 

wspierające szkołę.   

Organizowanie spotkań informacyjno-edukacyjnych dla 

rodziców związanych z problemami i zagrożeniami 

współczesnej młodzieży.  

Kierowanie uczniów na badania do PPP za zgodą rodziców, 
informowanie o możliwościach przeprowadzenia diagnozy w  
poradniach publicznych, niepublicznych , w tym 
specjalistycznych. Zapewnienie pomocy w nauce, w 
przezwyciężaniu trudności i niepowodzeń szkolnych zgodnie 
z rozpoznanymi potrzebami. 
 Stworzenie uczniom możliwości uczestniczenia w kołach 
zainteresowań, zajęciach rozwijających uzdolnienia oraz 

organizacjach działających na terenie szkoły.  
Upowszechnianie informacji nt. osób i instytucji pomocowych  

działających na rzecz dziecka i rodziny: gazetki ścienne 

dostępne dla rodziców w obydwu budynkach szkoły, ulotki, 

strona www szkoły (zakładka pomoc p-p, psychoedukacja).  

Wychowawcy, nauczyciele, 

rodzice, pedagog, 

psycholog, specjaliści  
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Pedagogicznej dnia 13 września 2018 r.   

   

Program może być modyfikowany w miarę potrzeb i wpływu propozycji zagadnień do modyfikacji.  


