
Program Wychowawczo - Profilaktyczny
 Szkoły Podstawowej  im. Jana Tryby

w Węsiorach

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2019 r. poz.
1148 z póżń. zm.) Szkoła Podstawowa w Węsiorach im. Jana Tryby od 1 września 2019r.
realizuje program wychowawczo profilaktyczny obejmujący:

1. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów,
 oraz
2. 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 .

PODSTAWY PRAWNE PROGRAMU:
• 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 2015 r., poz. 1249),

• Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2018 r., poz. 214),  

• Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993 r.
Nr 61 poz. 284 ze zm.),

• Konwencja  o  prawach  dziecka  przyjęta  przez  Zgromadzenie  Ogólne  Narodów
Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526),

• 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. (t.j. Dz.U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.),

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



• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191
ze zm.),

• Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej  z  dnia  21  maja  2001  r.  w  sprawie
ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. z 2002 r. Nr 61
poz. 624 ze zm.),

• Rozporządzenie  MEN  z  dnia  14  lutego  w  sprawie  podstaw  programowych
wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Dz. U. z 2017r. , poz.356),

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie
nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. Nr 168 poz. 1324 ze zm.),

• Ustawa  z  dnia  24.03.2003r.  o  działalności  pożytku  publicznego  i  o  wolontariacie
(Dz.U.2016 poz.1817,1948, z 2017 r. poz. 60/573).

• statut Szkoły.

WSTĘP
Wychowanie  to  jedno z głównych zadań każdej  placówki oświatowej.  Zasadniczą rolę  w
wychowaniu młodego człowieka pełni dom rodzinny. Tu przede wszystkim kształtuje się jego
charakter, dziedziczone są doświadczenia, przekazywany jest system wartości (internalizacja),
tu dziecko uczy się, jak żyć. Rola szkoły, choć wspierająca, pod pewnymi względami jest
niezastąpiona.  Przygotowuje  ucznia  do  życia  zawodowego  i  społecznego  oraz
odpowiedzialnego korzystania z wolności.  Zarówno rodzice,  jak i  nauczyciele,  spędzają z
dzieckiem najwięcej czasu w ciągu dnia – mają zatem możliwość najsilniejszego wpływu na
jego rozwój.
Profilaktyka to zapobieganie, chronienie dzieci i młodzieży przed demoralizacją i patologią.
To  jednocześnie  ukazywanie  uczniom  piękna  i  dobra  we  współczesnym  świecie  oraz
budowanie pozytywnego obrazu siebie w integracji z innymi.
Program wychowawczo - profilaktyczny szkoły wypływa ze wspólnej, wypracowanej przez
rodziców,  nauczycieli  i  uczniów  myśli  opartej  o  chrześcijański  system  wartości  ze
zwróceniem ogromnej uwagi na pracę nad sobą, nad wolą, nad charakterem z poszanowaniem
siebie i innych. Pozostaje on w ścisłym związku z szkolnym zestawem programów nauczania
i planem wychowawczo - profilaktycznym poszczególnych klas. Szkolny zestaw programów
nauczania oraz program wychowawczo-profilaktyczny szkoły mają tworzyć spójną całość i
muszą uwzględniać wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Obok zadań
wychowawczych  i  profilaktycznych  nauczyciele  mają  za  zadanie  wykonywanie  działań
opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb.

Cele programu:

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o integralny rozwój
obejmujący aspekty biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny.

Cel kształcenia ogólnego w szkole podstawowej:
•  wprowadzanie  uczniów  w  świat  wartości,  w  tym  odpowiedzialności,  współpracy,
solidarności,  altruizmu,  patriotyzmu,  szacunku  dla  tradycji,  wskazywanie  wzorców
postępowania i  budowanie relacji  społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi
ucznia (rodzina, przyjaciele);
• wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i



etnicznej,
• formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności
innych osób;
• rozwijanie  kompetencji  takich,  jak  kreatywność,  innowacyjność,  asertywność  i
przedsiębiorczość;
• rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki;
• wyposażenie  uczniów  w  taki  zasób  wiadomości  oraz  kształtowanie  takich
umiejętności,  które  pozwalają  w sposób bardziej  dojrzały i  uporządkowany zrozumieć
świat;
• wspieranie  ucznia  w rozpoznawaniu  własnych predyspozycji  i  określaniu  drogi
dalszej edukacji;
• kształtowanie postawy otwartej i odpowiedzialnej zarazem wobec świata i innych,
aktywności w życiu społecznym i odpowiedzialności za wspólnotę;
• ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności;

Cele szczegółowe programu:

• rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności,
• kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje,
• informowanie rodziców o sposobach zapobiegania uzależnieniom u swoich dzieci,
• zwrócenie uwagi rodziców na sygnały ostrzegawcze pojawiające się w zachowaniu
dziecka (zarówno dotyczące uzależnień, jak i przemocy i cyberprzemocy),
• opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych,
• współdziałanie z instytucjami wspierającymi rozwój i wychowanie,
• kształtowanie osobowości zdolnej do krytycznego myślenia,
• budowanie atmosfery współpracy i koleżeństwa,
• kształtowanie gotowości do niesienia pomocy innym,
• nauczanie zasad kultury,
• dbałość o kulturę języka,
• pomoc uczniom ze specyficznymi trudnościami w nauce,
• wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu ich umiejętności,
• kształtowanie  postawy tolerancji  i  akceptacji  dla  innych,  integracji  uczniów w
oparciu o dialog i współdziałanie,
• nauka bezpiecznego zachowania na terenie Szkoły i poza nią,
• diagnozowanie zagrożeń w szkole.
• rozwiązywanie problemów i zapobieganie zagrożeniom.

• przeciwdziałanie i zapobieganie uzależnieniom od środków odurzających, substancji 
psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 
osłabianie czynników ryzyka oraz wzmacnianie czynników chroniących.

• integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami.
• promowanie zdrowego stylu życia (dostarczenie informacji o pozytywnych wymiarach

zdrowego życia).
• rozwijanie kompetencji informatycznych dzieci.



• kształtowanie postawy patriotycznej.

Wartości uznawane przez społeczność szkolną:

WSPOMAGANIE ROZWOJU UCZNIA
Szkoła  oraz  poszczególni  nauczyciele  mają  prowadzić  działania  mające  na  celu
zindywidualizowane  wspomaganie  rozwoju  każdego  ucznia,  stosownie  do  jego  potrzeb  i
możliwości. Najważniejsze umiejętności rozwijane w ramach kształcenia ogólnego w szkole
podstawowej (wybrane):

• efektywne  porozumiewanie  się  w  różnych  sytuacjach,  prezentowanie  własnego
stanowiska,  z  uwzględnieniem  doświadczeń  i  poglądów  innych  ludzi,  budowanie
wypowiedzi z uwypukleniem metod argumentacji;
• rozwiązywanie problemów, również z wykorzystaniem technik mediacyjnych;
• praca w zespole i społeczna aktywność;
• aktywny udział w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju.

CZYTELNICTWO
Zadaniem szkoły podstawowej jest wprowadzenie uczniów w świat literatury, zaszczepienie
zamiłowania  do  czytelnictwa,  ugruntowanie  ich  zainteresowań  czytelniczych  oraz
wyposażenie  w  kompetencje  czytelnicze  potrzebne  do  konstruktywnej  krytycznej  analizy
tekstów kultury.
Zadaniem szkoły podstawowej jest rozbudzenie u uczniów zamiłowania do czytania.
Szkoła podejmuje działania sprzyjające zwiększeniu aktywności czytelniczej uczniów.
Kształtuje postawę dojrzałego i odpowiedzialnego czytelnika, przygotowanego do otwartego
dialogu z dziełem literackim.
W procesie kształcenia i wychowania wskazuje rolę biblioteki (szkolnej, publicznej, w tym
gminnej, naukowej i in.).
Zachęca do podejmowania indywidualnych prób twórczych.

EDUKACJA ZDROWOTNA
Szczególnie  ważną  rolę  w  kształceniu  i  wychowaniu  uczniów  w  szkole  podstawowej
odgrywać  ma  edukacja  zdrowotna.  Zadaniem  szkoły  jest  kształtowanie  postaw
prozdrowotnych uczniów, w tym wdrożenie ich do zachowań higienicznych, bezpiecznych
dla zdrowia własnego i innych osób, ponadto ugruntowanie wiedzy z zakresu:

• prawidłowego odżywiania się;
• korzyści płynących z aktywności fizycznej;
• stosowania profilaktyki, w szczególności odnoszącej się do kwestii higieny osobistej;
• współpraca  w  zakresie   działalności  zapobiegającej   narkomanii  i   uzależnieniom 

z jednostkami samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym
poradniami  specjalistycznymi,  placówkami  doskonalenia  nauczycieli,  podmiotami
realizującymi  świadczenia  zdrowotne  z  zakresu  podstawowej  opieki  zdrowotnej,  opieki
psychiatrycznej  i  leczenia  uzależnień,  państwowymi  wojewódzkimi  i  państwowymi
powiatowymi  inspektorami  sanitarnymi,  Policją,  pracodawcami  oraz  innymi  podmiotami



takimi jak: organizacje pozarządowe, w tym organizacje harcerskie, a  także osoby prawne
prowadzące statutową działalność w zakresie oświaty i wychowania.

KSZTAŁTOWANIE  POSTAW  OBYWATELSKICH,  SPOŁECZNYCH,
PATRIOTYCZNYCH

Kształcenie i wychowanie w szkole podstawowej sprzyja rozwijaniu postaw obywatelskich,
patriotycznych i społecznych uczniów.
Zadaniem szkoły jest wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i
tradycji  narodowych,  przygotowanie  i  zachęcanie  do  podejmowania  działań  na  rzecz
środowiska szkolnego i lokalnego, w tym do angażowania się w wolontariat.
Szkoła dba o wychowanie dzieci i  młodzieży w duchu tolerancji  i  szacunku dla drugiego
człowieka.  Ukazuje  zasadność  zaangażowania  w działalność  organizacji  pozarządowych  ,
harcerstwa, skautingu.
Kształtuje postawę szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnia wiedzę o
zasadach  zrównoważonego  rozwoju,  motywuje  do  działań  na  rzecz  ochrony  środowiska,
rozwija zainteresowanie ekologią.

KSZTAŁTOWANE SĄ POSTAWY I RESPEKTOWANE NORMY SPOŁECZNE 

Charakterystyka wymagania na poziomie wysokim:
• W szkole, wspólnie z uczniami i rodzicami, analizuje się podejmowane działania
wychowawcze  i  profilaktyczne,  w  tym  mające  na  celu  eliminowanie  zagrożeń  oraz
wzmacnianie właściwych zachowań. Ocenia się ich skuteczność oraz, w razie potrzeby,
modyfikuje.

Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym:
• Szkoła realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne, które są dostosowane do 
potrzeb  uczniów  i  środowiska.  Działania  szkoły  zapewniają  uczniom  bezpieczeństwo
fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami społeczności szkolnej są
oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu.
• W razie potrzeby, szkoła uruchamia indywidualny program edukacyjno–terapeutyczny,
działań  z  zakresu  przeciwdziałania  używaniu  środków   i  substancji  odurzających,
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.
• Zasady  postępowania  i  współżycia  w  szkole  lub  placówce  są  uzgodnione  i

przestrzegane 
przez uczniów, pracowników szkoły i placówki oraz rodziców.
• W szkole realizowane są działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność 
szkoły.

Model absolwenta

Uczeń w czasie pobytu w Szkole i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy:



• jest  uczciwy –  nie  kłamie,  nie  oszukuje,  w czasie  sprawdzianów i  odpowiedzi
ustnych  nie  korzysta  ze  ściąg  ani  podpowiedzi  innych  uczniów,  sam  również  nie
podpowiada  ani  nie  pomaga  innym  uczniom  oszukiwać  w  czasie  sprawdzianu;
samodzielnie wykonuje prace domowe,
• jest  wiarygodny  i  odpowiedzialny  –  zawsze  postępuje  zgodnie  z  głoszonymi
zasadami, można powierzyć mu ważne zadania do wykonania, dotrzymuje zobowiązań i
obietnic, wartościuje zachowania złe i dobre, stara się przewidzieć skutki swoich działań
oraz ponosić konsekwencje swoich czynów,
• jest wytrwały, systematycznie wykonuje zadania i obowiązki, realizuje swoje plany
i marzenia,
• ma  poczucie  własnej  wartości,  reaguje  na  poniżające  zachowania  dorosłych  i
rówieśników,
• szanuje innych ludzi, wie, jak należy okazywać szacunek osobom dorosłym oraz
kolegom i koleżankom,
• jest  ciekawy  świata,  zna  najbliższe  środowisko,  poznaje  złożoność  świata,
analizuje istniejące w nim zależności i związki przyczynowo – skutkowe,
• jest kreatywny, przedsiębiorczy, potrafi w sposób twórczy rozwiązywać problemy,
realizuje swoje pomysły,  wyznacza sobie cele  i  dąży do ich zrealizowania,  umiejętnie
podejmuje ryzyko, radzi sobie w sytuacjach trudnych, potrafi szybko podejmować słuszne
i odpowiedzialne decyzje,
• jest  dojrzałym  i  odpowiedzialnym  czytelnikiem  przygotowanym  do  otwartego
dialogu z dziełem literackim,
• swoim zachowaniem reprezentuje oczekiwaną (wysoką) kulturę osobistą:

• zna i przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się w Szkole   
oraz poza Szkołą,
• okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych,
• wykazuje dbałość o kulturę języka, nie używa wulgaryzmów,
• należycie dba o własny wygląd;

• ma  świadomość  swojej  przynależności  narodowej,  zna  specyfikę  swojej  małej
ojczyzny,  

pozytywnie patrzy na otaczający go świat, siebie i innych ludzi,
• dba  o  swoje  zdrowie  psychiczne  i  fizyczne,  przestrzega  zasad  bezpieczeństwa  i

higieny,
• jest przy tym otwarty na europejskie i światowe wartości kultury,
• jest tolerancyjny:

• akceptuje odmienność innych ludzi,
• nie wyśmiewa ani nie prześladuje innych ludzi ze względu na ich narodowość,

religię, przekonania polityczne, światopogląd, wygląd, płeć, przynależność etniczną itp.
• przeciwstawia  się  dyskryminacji,  staje  w  obronie  prześladowanych  czy

wyśmiewanych;
• angażuje  się  w  działania  na  rzecz  lokalnego  środowiska,  reprezentuje  postawę



opartą  na  zasadach:  dobrego wychowania  (ogłady towarzyskiej),  miłości  do  ojczyzny,
jedności  z  własnym  narodem,  solidarności  z  innymi  (zwłaszcza  słabszymi,
potrzebującymi,  dotkliwie  doświadczonymi  przez  los),  poczuciem  więzi  społecznej  i
wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu.

Postawy  opisane  w  modelu  absolwenta  kształtowane  są  wspólnie  przez  nauczycieli,
pracowników Szkoły oraz rodziców poprzez:

• działania wychowawcze,
• własny przykład – nauczyciele i pracownicy Szkoły powinni stanowić wzór do  
naśladowania w zakresie realizacji ww. postaw,
• ukazywanie  konsekwencji  postaw  i  zachowań  niewłaściwych  (atomizacja
społeczeństwa, egoizm, ojkofobia).

Najważniejsze założenia programu to:

• każdy z nauczycieli wprowadza do tematyki swego przedmiotu elementy programu
wychowawczego Szkoły,
• wszystkie  zajęcia  szkolne  uwzględniają  założenia  programu  wychowawczo-
profilaktycznego,
• nauczyciele  dostosowują  przekazywanie  wiedzy,  kształtowanie  umiejętności  i
postaw  uczniów  do  odpowiedniej  w  tym  wieku  aktywności  dzieci;  umożliwiają
poznawanie świata w jego jedności i złożoności; wspomagają samodzielność uczenia się;
inspirują do wyrażania własnych myśli i przeżyć; rozbudzają ciekawość poznawczą oraz
motywację do dalszej edukacji.

Formy oddziaływań wychowawczych:

• zajęcia edukacyjne,
• godziny wychowawcze,
• zajęcia pozalekcyjne,
• wycieczki,
• imprezy kulturalne i uroczystości klasowe, szkolne, środowiskowe.

Metody pracy wychowawczej:

• gry i zabawy,
• dyskusje,
• dramy,
• twórczość plastyczna, techniczna i artystyczna,
• metoda projektów,
• symulacje,
• warsztaty,
• treningi umiejętności,
• rozmowy, pogadanki.



Zadania wychowawcze

Dyrektor:
• dba o prawidłowe funkcjonowanie Szkoły,
• dba poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,
• organizuje szkolenia dla nauczycieli,
• koordynuje, organizuje i nadzoruje działania wychowawcze w Szkole,
• dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły,
• stwarza warunki do prawidłowej realizacji praw dziecka oraz umożliwia uczniom
podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.
• wspiera finansowo i organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym.

Nauczyciele:
• wspierają  swoją  postawą  i  działaniami  pedagogicznymi  rozwój  psychofizyczny
uczniów,  ich  zdolności  i  zainteresowania;  udzielają  pomocy  w  przezwyciężaniu
niepowodzeń szkolnych,
• kształcą  i  wychowują  dzieci  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w  programie
wychowawczym,
• reagują na sygnały zagrożenia niedostosowaniem społecznym dzieci,
• zapewniają uczniom bezpieczeństwo podczas pobytu w Szkole i poza jej terenem,
w czasie wycieczek.
• udzielają  pomocy  w  zaobserwowanych  u  uczniów,  jak  również  zgłoszonych

problemach szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby ucznia,
• doskonalą  kompetencje  w  zakresie  profilaktyki  używania  środków  i  substancji

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych.

Wychowawcy klas:
• poznają uczniów (postawy,  osobowość,  charakter)  oraz ich środowisko,  a  także
utrzymują  stały  kontakt  z  rodzicami,  organizują  spotkania,  wspierają  i  wspomagają
rodziców w działaniach wychowawczo-opiekuńczych,
• integrują zespół klasowy,
• rozwiązują  indywidualne  i  klasowe  problemy  poprzez  udzielanie  uczniom
wszechstronnej pomocy,
• interesują się postępami uczniów w nauce, dbają o regularne uczęszczanie uczniów
do Szkoły,  wspólnie z pedagogiem badają przyczyny opuszczania przez uczniów zajęć
szkolnych,
• wdrażają uczniów do odpowiedzialnego funkcjonowania we wspólnocie ludzkiej,
do samorządności, modelu demokratycznego (wybór i działalność samorządu klasowego,
wypełnianie poszczególnych funkcji klasowych),
• propagują zasady kulturalnego zachowania,
• troszczą  się  o  zdrowie  uczniów,  w  szczególności  poprzez  wdrażanie  ich  do
dbałości o higienę osobistą oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w



życiu szkolnym i poza Szkołą,
• czuwają nad wszechstronnym rozwojem osobowym ucznia oraz przygotowują go
do samodzielnego funkcjonowania poprzez wzmacnianie postawy odpowiedzialności,
• utrzymują  kontakt  z  rodzicami  wychowanków,  systematyczne  informują  o
postępach dzieci,  włączają rodziców w życie Szkoły i dążą do uzgodnienia wspólnych
zasad wychowawczych,
• wspólnie  z  podopiecznymi  dokonują  ewaluacji  i  oceny  rezultatów  działań
wychowawczych,
• pomagają  poznać  mocne  i  słabe  strony ucznia  w celu  właściwego  planowaniu
rozwoju wychowanka.
• przygotowują  uczniów  do  życia  w  rodzinie,  wspólnocie  koleżeńskiej,  w

społeczeństwie,

Rodzice:
• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci,
• współdziałają  z  nauczycielami  i  wychowawcą  w  sprawach  wychowania  i
kształcenia dzieci.

Pedagog szkolny:
• rozpoznaje indywidualne potrzeby uczniów oraz analizuje przyczyny niepowodzeń
szkolnych,
• określa formy i sposoby udzielania uczniom, w tym  także  uczniom z wybitnymi
uzdolnieniami,  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej,  odpowiednio  do  rozpoznanych
potrzeb,
• organizuje  i  prowadzi  różne  formy  pomocy  psychologiczno-pedagogicznej  dla
uczniów, rodziców i nauczycieli,
• podejmuje  działania  wychowawcze  wynikające  z  programu  wychowawczo-
profilaktycznego Szkoły,
• wspiera działania wychowawcze i opiekuńcze nauczycieli wynikające z programu
wychowawczego Szkoły,
• działa na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym
się w trudnej sytuacji życiowej,
• dokonuje bieżącej analizy sytuacji wychowawczej w Szkole oraz systematycznie
przekazuje informacje na ten temat radzie pedagogicznej,
• kontroluje spełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego,
• utrzymuje stałą współpracę z wychowawcami klas.

Pracownicy niepedagogiczni:
• reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy,
• wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów,
• wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.

Rada rodziców:
• reprezentuje  ogół  rodziców  oraz  podejmuje  działania  wspierające  proces



wychowawczy Szkoły,
• współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,
• uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny

szkoły.

Samorząd uczniowski:
• inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły,
• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona
pedagogicznego,
• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.

Plan działań wychowawczych

Zadania Sposób realizacji
I. Wspieranie indywidualnego rozwoju ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości
• Identyfikacja i rozwijanie 

indywidualnych zainteresowań 
i uzdolnień.

• Promowanie postępów w 
nauce i zachowaniu  – systemu
oceniania jako środka do 
osiągania celów 
wychowawczych.

• Doskonalenie systemu 
diagnozy, terapii i profilaktyki 
pedagogicznej.

• Współpraca ze specjalistami.
• Współpraca z rodzicami / 

opiekunami.
• Budowanie poczucia własnej 

wartości.
• Wykorzystanie potencjału 

grupy do wspierania
indywidualnego rozwoju 
ucznia.

• Zapoznanie uczniów z 
prawami i obowiązkami.

• Rozwijanie systemu pomocy 
materialnej i społecznej.

• Motywowanie ucznia 
stosownie do jego stopnia 
rozwoju i zainteresowań do 
aktywnego udziału w 
programach organizacji 
pozarządowych.

• indywidualizacja programu nauczania,
edukacja  czytelnicza,  promowanie  czytelnictwa
poprzez  pracę  pedagogiczną  biblioteki  -  organizacja
wystaw, konkursów,
• oferta zajęć dodatkowych  i pozalekcyjnych,
• organizowanie konkursów , imprez   i  uroczystości
szkolnych, projekty i programy, debaty (obywatelskie),
pikniki edukacyjne, spektakle teatralne, prezentowanie
prac i osiągnięć uczniów,
• nagradzanie za  dobre wyniki w  nauce różnorodne 
formy nagradzania uczniów, np. stypendium naukowe,
książki, dyplomy, podziękowania, itp. 
• współpraca ze specjalistami,
• organizacja i prowadzenie zajęć terapii 
pedagogicznej,  zespołów  wyrównawczych,  zajęć
specjalistycznych   uwzględniających  indywidualne
potrzeby, współpraca z PPP,
• zajęcia prowadzone przez organizacje 
współpracujące ze szkołą: Policja, Straż Pożarna,
• konsultacje i dni otwarte dla rodziców,
współpraca z GOPS
• zachęcanie do udziału w warsztatach i szkoleniach 
organizowanych przez NGO.



II.  Kształtowanie  pozytywnych  postaw  społecznych  i  promowanie  bezpiecznych
zachowań
• Budowanie systemu wartości –

przygotowanie do 
rozpoznawania podstawowych 
wartości.                               

• Rozwijanie umiejętności 
społecznych uczniów.

• Kształtowanie nawyków i 
odpowiednich zachowań w 
konkretnych sytuacjach.

• Zapoznawanie z prawami i 
obowiązkami dziecka, ucznia, 
człowieka, obywatela,

• Wdrażanie  do respektowania 
zasad,  zwłaszcza zasad 
współżycia społecznego, 
regulaminów, poszanowania 
norm powszechnie 
akceptowanych w 
społeczeństwie i 
obowiązujących przepisów 
prawa.

• Integrowanie działań szkolnej 
społeczności - w tym  
zespołów klasowych, kół 
zainteresowań

• Wspieranie samorządności 
uczniów

• Stworzenie warunków 
bezpieczeństwa na terenie 
szkoły.

• Kształtowanie nawyków  
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa.

• Organizowanie czasu wolnego.
Wyzwalanie aktywności 
pozalekcyjnej uczniów.

• prowadzanie  zajęć  o  charakterze  prospołecznym -
kształtowanie postawy szacunku, empatii i tolerancji,
• podejmowanie działań grupowych  i  zespołowych

na  rzecz  klasy,  szkoły,  organizacji  i  środowiska
lokalnego,
• wdrażanie  uczniów  do  samooceny   i  oceny

koleżeńskiej,
• prezentowanie osiągnięć uczniów na forum szkoły

i   w  środowisku  lokalnym  -  wystawy,  konkursy,
prezentacje, przeglądy, występy w szkole i poza nią,
• organizowanie  samopomocy  uczniowskiej  (np.

pomoc w odrabianiu lekcji),
• organizowanie  zajęć  edukacyjnych  na  temat  praw

i obowiązkach  dziecka  /  ucznia  –  zapoznanie
z Konwencją  Praw  Dziecka,  Statutem  Szkoły,
Fragmentami  Konstytucji  RP,  Europejskiej  Konwencji
Praw Człowieka
• organizowanie  wyborów  do  samorządu

uczniowskiego i samorządów klasowych,
• praca w samorządach klasowych - zachęcanie do 

działalności na rzecz klasy i szkoły,
• włączanie  uczniów  w  realizację  zadań

i przedsięwzięć samorządu uczniowskiego,
• egzekwowanie  przestrzegania  zasad

obowiązujących w szkole -  wzmacnianie pozytywnych
postaw,  zwracanie  uwagi  na  zasady  bezpiecznego
poruszania  się  w  drodze  do  i  ze  szkoły,  na   terenie
szkoły,  w  domu,  w  gospodarstwie  oraz  uczulenie  na
potencjalne  zagrożenia,  w  tym   od  uzależnień
(współpraca  z  inspektorami  sanitarnymi,  Policją  i
podmiotami  prowadzącymi  specjalistyczną  pomoc,
zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym),
• zapoznanie z obowiązującymi na terenie placówki

zasadami zachowania, regulaminami i procedurami oraz
konsekwencjami ich łamania,
• promowanie  zasad  bezpieczeństwa  poprzez

realizację programu wychowawczo - profilaktycznego.
• praca  w  formie  wolontariatu  na  rzecz  Szkoły,

organizacji i środowiska lokalnego,
• promowanie  wśród  uczniów  pożytecznych  form

spędzania  wolnego  czasu  (gry  i  zabawy  logiczne,
wędrówki  krajoznawcze  pod  opieką  rodzica  lub



prawnego opiekuna)

III.  Kształtowanie  więzi  z  krajem  ojczystym,   poszanowanie  dla  dziedzictwa
narodowego oraz innych kultur i tradycji.
• Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny , 
grupy rówieśniczej, wspólnoty 
narodowej i ogólnoludzkiej 
oraz postawy patriotycznej.

• Integrowanie społeczności 
uczniowskiej poprzez 
organizowanie obchodów świąt
narodowych i innych 
uroczystości.

• Poznanie tradycji, historii 
szkoły 
i  najbliższej okolicy.

• Udział uczniów w konkursach 
o tematyce historycznej 
kształtujących postawy 
patriotyczne i obywatelskie.

• Budowanie więzi ze wspólnotą
lokalną, narodową, europejską.

• Aktywne włączanie się 
w lokalne i ogólnopolskie 
akcje społeczne.

• Wychowanie w duchu 
tolerancji.

• organizowanie  uroczystości  szkolnych
– obrzędowość szkolna,
• współpraca  z   rodzicami  i  przedstawicielami

środowiska lokalnego w organizowaniu  przedsięwzięć
szkolnych,
• udział w programach i projektach unijnych,
• udział  w  akcjach  o   charakterze  patriotycznym,

obywatelskim  i charytatywnym,
• przygotowywanie  uczniów  do  konkursów

i reprezentowania szkoły,
• organizowanie  wycieczek:  historycznych,

krajoznawczych,  muzealnych,  udział  w  turniejach,
konkursach, lekcje kształtujące postawę  tolerancji.
• tworzenie  systemu  zachęt  –  konkursy  i  turnieje

wiedzy o historii, religiach świata, w tym katolicyzmie,
o kulturze i tradycji

IV Edukacja proekologiczna
• Rozwijanie umiejętności 

postrzegania przyrody.

• Uświadamianie 
odpowiedzialności za 
środowisko

• Poznawanie współzależności 
między człowiekiem, a 
środowiskiem naturalnym

• Wycieczki po okolicy, do lasu, krajoznawcze,
spotkania z leśniczym, dokarmianie ptaków i zwierząt,
• Udział w akcjach: Sprzątanie świata, Dzień Ziemi

V Kształtowanie zachowań sprzyjających zdrowiu



• Tworzenie warunków 
doskonalenia sprawności 
i kondycji fizycznej.

• Kształtowanie postaw 
prozdrowotnych.

• Przygotowanie do zrozumienia
i akceptacji przemian okresu 
dojrzewania.

• Przeciwdziałanie agresji i 
przemocy  w szkole.

• Korygowanie wad postawy,
• Stosowanie zasad zdrowego 

stylu życia, odżywiania
ukazywanie  szkodliwości tzw. 
używek dla rozwoju 
psychofizycznego człowieka; 
uczulenie na możliwość 
występowania w środowisku 
szkolnym czynników 
chroniących i czynników 
ryzyka, ze szczególnym 
uwzględnieniem uzależnień 
związanych z substancjami 
psychotropowymi i 
psychoaktywnymi,  

• Cyberprzemoc – jako forma 
naruszania dóbr osobistych,

• Kształcenie umiejętności 
krytycznego wyboru 
informacji medialnych, 
zagrożeń ze strony mediów, 
skutków uzależnień od 
telewizji, Internetu, gier 
komputerowych,

• Zapoznanie z optymalnym 
rozkładem posiłków w ciągu 
doby.

• spotkania z pielęgniarką,
• zajęcia  pozalekcyjne  sportowe,  lekcje

wychowawcze, warsztaty, wycieczki
• spektakle teatralne oraz projekcja filmów na temat

profilaktyki uzależnień
• rozwijanie  umiejętności  komunikacji

interpersonalnej i rozwiązywania konfliktów  na drodze
dialogu,
• współpraca w zakresie  działalności zapobiegającej

narkomanii  i  innym  uzależnieniom  (substancje
psychoaktywne,  tzw.  dopalaczy)  z  jednostkami
samorządu terytorialnego, poradniami psychologiczno-
pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
placówkami  doskonalenia  nauczycieli,  podmiotami
realizującymi  świadczenia  zdrowotne  z  zakresu
podstawowej opieki zdrowotnej, opieki psychiatrycznej
i  leczenia  uzależnień,  państwowymi  (wojewódzkimi  i
powiatowymi)  inspektorami  sanitarnymi,  Policją,  i
innymi  podmiotami,  zwłaszcza  organizacjami
pozarządowymi, w tym organizacjami harcerskimi oraz
osobami prawymi prowadzącymi statutową działalność
w zakresie  oświaty i  wychowania;  w szczególności  z
uwzględnieniem  form  i  działań  określonych  w
Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz
Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

Zagadnienia programowe mogą ulegać modyfikacji lub poszerzeniu o zadania wynikające z 
bieżących potrzeb szkoły.



 KLASA I -III

Zagadnienia do realizacji Przewidywany 
termin

Osoby
odpowiedzialne

Uwagi o 
realizacji

Jestem uczniem! Jak jest w
szkole? (poznajemy się
wzajemnie, upiększamy

naszą klasę, dbamy o sprzęt
i przybory szkolne).

Wrzesień Wychowawca
  

Moja rodzina i mój dom
(okazywanie uczuć miłości

i szacunku członkom
rodziny, otwartość i

szczerość w rozmowach,
obowiązki i zwyczaje w

rodzinie, drzewo
genealogiczne).

Cały rok Wychowawca, Rodzice

  

Czy moja szkoła jest
bezpieczna? (kanon szkoły,

regulamin klasy).

Cały rok Wychowawca,
Dyrektor

  

Kultura języka – unikamy
brzydkich słów.

Cały rok Wychowawca, Rodzice   

Dbam o swoje otoczenie.
Sprzątanie Świata.

Wrzesień, Kwiecień Wychowawca,
Dyrektor

  

Bezpieczna droga do
szkoły.

Cały rok / listopad Wychowawca,
Policjant

  

Jak dobrze  być zdrowym!
Ubieramy się stosownie do

pogody i okoliczności.
Cały rok

Pielęgniarka
Wychowawca

  

Święta w moim domu.
Tradycje świąteczne.

Grudzień / Kwiecień Wychowawca, Rodzice   

Dlaczego ludzie muszą się
myć? 

Dbamy o higienę ciała.
Cały rok

Wychowawca,
Pielęgniarka, 

Rodzice

  

Dbamy o higienę jamy
ustnej, „Śnieżnobiały

uśmiech”.

Cały rok Wychowawca,
Pielęgniarka

  

Mój wygląd świadczy o
mnie. Co jest mi potrzebne,

aby być czystym i ładnie
wyglądać?

Cały rok
Wychowawca,
Pielęgniarka

  



Życie i ruch. Cały rok Wychowawca   

Wypowiadamy wojnę
próchnicy.

Grudzień / Styczeń Wychowawca, Rodzice   

Dziadkowie w życiu
rodziny.

Styczeń Wychowawca, Rodzice   

Codzienna gimnastyka w
życiu ucznia.

Marzec Wychowawca   

Czy to, co mi najbardziej
smakuje jest zawsze dobre

dla mojego organizmu?

Kwiecień Pielęgniarka,
Wychowawca

  

Moja mama i tata ich rola w
życiu dziecka.

Maj / Czerwiec Wychowawca   

Bezpieczeństwo w czasie
wakacji.

Czerwiec Wychowawca   

Jestem uczniem i kolegą –
zachowanie wobec siebie

nawzajem.

Wrzesień – cały rok Wychowawca   

Bezpieczna droga do szkoły Wrzesień – cały rok Wychowawca,
Policjant

  

Czy moja szkoła jest
bezpieczna ? ( regulamin

klasy).

Cały rok Wychowawca,
Dyrektor

  

Kultura języka – unikamy
brzydkich słów.

Cały rok Wychowawca,
Rodzice

  

Rola witamin – wartości 
odżywcze warzyw i

owoców.

Wrzesień - Październik Wychowawca, 
Pielęgniarka

  

Higiena i kultura
spożywania posiłków.

Wrzesień Wychowawca, 
Pielęgniarka, Rodzice

  

Dbam o swoje otoczenie.
Sprzątanie Świata

Wrzesień, Kwiecień Wychowawca,
Dyrektor

  

Odpowiedni ubiór w
zależności od pogody.

Cały Rok Wychowawca   

Zasady biorytmu dziennego
dziecka. Model zdrowego

dnia.

Październik Wychowawca   

Bezpieczna zabawa.
Bezpieczne posługiwanie się

różnymi narzędziami i
przyrządami.

Bezpieczne dziecko –
niebezpieczeństwa związane

z zaburzeniami
pokarmowymi, środkami

Cały Rok
Wychowawca,

Rodzice

  



chemicznymi, narkotykami,
grzybami, alkoholem,
papierosami, lekami,

ogniem, urządzeniami
elektrycznymi.

Moja rodzina – pamięć o
tych którzy odeszli.

Listopad Wychowawca,
Rodzice

  

Moja Ojczyzna- budzenie
uczuć miłości i szacunku do

swojej Ojczyzny.

Listopad, Maj Wychowawca   

Aktywność fizyczna w
różnych codziennych

sytuacjach – rola ruchu w
życiu człowieka.

Cały rok
Wychowawca

  

Co to znaczy być
uzależnionym? Droga do

uzależnienia.
święta Bożego Narodzenia
w moim rodzinnym domu.

Zwyczaje świąteczne.

Grudzień Wychowawca,
Rodzice

  

Jak dbać o czystość
otoczenia? Sprzątanie

Świata.

Wrzesień, 
Kwiecień, 
Cały rok

Wychowawca, 
Dyrektor

  

Poszanowanie cudzej
własności.

Cały rok Wychowawca,
Rodzice

  

Rola Babci i Dziadka w
mojej rodzinie .

Styczeń Wychowawca,
Rodzice

  

Higiena jamy ustnej. 
Jak dbać o zęby.

Luty Wychowawca,
Pielęgniarka

  

Skąd wiadomo, że człowiek
jest chory albo zdrowy- rola

witamin.

Marzec Wychowawca,
Pielęgniarka

  

Zwyczaje świąt
wielkanocnych w moim

domu.

Kwiecień Wychowawca,
Rodzice

  

Jak zachowywać się w
stosunku do obcych

Maj Wychowawca,
Rodzice

  

Moja Mama- Święto Matki
w naszej szkole. Rola Matki

w rodzinie.

Maj Wychowawca,
Dyrektor

  

Mój tata -  rola ojca w
rodzinie.

Czerwiec Wychowawca   

Bezpieczeństwo w czasie
wakacji.

Czerwiec Wychowawca   

Przypominamy znane
zasady ruchu drogowego?

Cały rok Wychowawca,
Policjant

  



Bezpieczna droga.

Czy moja szkoła jest
bezpieczna? (kanon szkoły,

regulamin klasy.
Cały rok

Wychowawca,
Dyrektor

  

Kultura języka – unikamy
brzydkich słów.

Cały rok Wychowawca,
Rodzice

  

Dbam o swoje otoczenie.
Sprzątanie Świata.

Wrzesień, Kwiecień Wychowawca,
Dyrektor

  

Od kogo (od czego) zależy
to, czy będę się dobrze czuł?

Październik Wychowawca   

Jestem dobrym Polakiem -
znam niektóre fakty

historyczne. Budzenie uczuć
przywiązania i miłości do

Ojczyzny.

Listopad Wychowawca
  

Odporność organizmu. Czy
przestrzegając zasad

higieny, można zapobiec
chorobie?

Grudzień Wychowawca,
Pielęgniarka

  

Święta w moim domu i
szkole. Zwyczaje

świąteczne.

Grudzień Wychowawca   

Prawa i obowiązki dziecka
w rodzinie.

Styczeń Wychowawca,
Rodzice

  

Zasady racjonalnego
odżywiania się.

Styczeń Wychowawca,
Pielęgniarka

  

Jak prawidłowo
komunikować się z innymi
ludźmi? Unikamy agresji.

Luty Wychowawca   

Jak uniknąć
niebezpieczeństw

związanych z
kontaktowaniem się z

nieznajomymi?
Profilaktyka uzależnień.

Luty Wychowawca   

Chcę się opiekować
zwierzątkiem. Jak to zrobić

bezpiecznie dla mnie i z
korzyścią dla zwierzątka?

Marzec Wychowawca   

Rozmawiamy o uczuciach
pozytywnych i

negatywnych. Jak radzić
sobie z negatywnymi

uczuciami?

Kwiecień Wychowawca
  

Święta Wielkanocne –
tradycje z nimi związane.

Kwiecień Wychowawca   



Kim są dla mnie rodzice –
budzenie uczuć miłości i
szacunku do rodziców.

Maj, Czerwiec Wychowawca
  

Bezpieczne zabawy w czasie
wakacji.

Czerwiec Wychowawca  

 
 KLASA IV-VIII

Zagadnienia do realizacji Przewidywany termin Osoby 
odpowiedzialne

Uwagi o 
realizacji

Warunki miejsca pracy
ucznia.

Wrzesień Wychowawca,
Nauczyciel przyrody

 

Czy moja szkoła jest
bezpieczna? Prawa i

obowiązki ucznia
(Regulamin wg Statutu

Szkoły).

Wrzesień Wychowawca

 

Odpowiedzialne pełnienie w
przyszłości roli rodzica.

Wrzesień Nauczyciel przyrody  

Nastrój zależy też od
wystroju.

Wrzesień Wychowawca  

Zgrana klasa, zmieniamy
siebie na lepsze.

Październik Wychowawca

Kto może mi pomóc, gdy
źle czuję się w szkole?

Pierwsza pomoc.
Listopad Pielęgniarka

 

Moja Ojczyzna. Jestem
Polakiem pamiętam o
świętach narodowych.

Listopad / Maj Wychowawca

 

Prawidłowa postawa ciała. Cały rok Nauczyciel
wychowania
fizycznego

 

Atmosfera świąteczna i jej
wpływ na wzajemne

kontakty. (Jesteśmy dla
siebie mili, życzliwi i

serdeczni).

Grudzień / Kwiecień Wychowawca

 

Jakim jestem uczniem –
moje postępy w nauce.

Styczeń Wychowawca  

Pamiętam o
bezpieczeństwie podczas
ferii zimowych. Jestem

kulturalny w stosunku do

Luty Wychowawca

 



innych.

Przestrzeganie zasad
higieny w domu.

Marzec Wychowawca  

Przestrzeganie zasad
higieny w okresie

dojrzewania.

Kwiecień Nauczyciel przyrody  

Jak rozwija się dziecko? Maj Nauczyciel przyrody  

Niedobór i nadmiar
pokarmu - konsekwencje

Maj Nauczyciel przyrody  

Co to jest nałóg?
Narkomania, nikotynizm,

alkoholizm.

Czerwiec Wychowawca.
Nauczyciel przyrody

 

Jak można odmówić
wypalenia papierosa,

wypicia alkoholu, użycia
narkotyków?

Czerwiec Wychowawca  

Wakacje czas odpoczynku.
Pamiętam o zasadach

kulturalnego zachowania.
Dostrzegam piękno mojego
otoczenia, mojej Ojczyzny.

Czerwiec Wychowawca

 

Czy ja jestem przyjacielem
kogoś?

Wrzesień Wychowawca   

Czy moja szkoła jest
bezpieczna. Prawa i
obowiązki ucznia

(Regulamin wg Statutu
Szkoły).

Wrzesień Wychowawca
  

Cele które sobie stawiam.
Jak je osiągnąć ?

Cały rok Wychowawcy   

Jestem sprawny fizycznie.
Co na pewno trzeba
wiedzieć o wysiłku

fizycznym?

Cały rok
Wychowawcy,

Nauczyciel
wychowania fizycznego

  

Jaki jestem – moje mocne i
słabe strony. Moja

tożsamość, odrębność.
Uzależnienia: komputer,

internet, telewizja.
Cyberprzemoc.

Październik Wychowawca
  

Wypoczynek czynny i
bierny.

Cały rok Wychowawca,
Nauczyciel

wychowania fizycznego

  

Moja Ojczyzna. Jestem
Polakiem pamiętam o
świętach narodowych.

Listopad / Maj Wychowawca
  



Kto może mi pomóc, gdy
źle czuję się w szkole?

Pierwsza pomoc.
Listopad Pielęgniarka

  

Akceptacja procesów
psychofizycznych w
okresie dojrzewania.

Listopad Nauczyciel
wychowania do życia w

rodzinie

  

Moje potrzeby, ich
realizacja, potrzeby

innych.

Listopad Wychowawca   

Sfera intymności sferą
bezpieczeństwa.

Grudzień Nauczyciel
wychowania do życia w

rodzinie

  

Świętowanie w rodzinie i
w szkole (Jesteśmy dla
siebie mili, życzliwi i

serdeczni ).

Grudzień / Kwiecień Wychowawca,
Nauczyciele

  

Kształtowanie
pozytywnych cech

osobowości.

Styczeń Wychowawca,
Nauczyciel

wychowania do życia
w rodzinie

  

Jakim jestem uczniem –
moje postępy w nauce.

Styczeń Wychowawca   

Pamiętam o
bezpieczeństwie podczas
ferii zimowych. Jestem

kulturalny w stosunku do
innych.

Luty Wychowawcy
  

Media i reklamy. Wiem co
słuchać i co oglądać.

Marzec Wychowawca   

Jak dbać o prawidłową
funkcje skóry? Codzienna

pielęgnacja ciała.
Kwiecień

Wychowawca,
Nauczyciel przyrody

  

Nikotynizm, alkoholizm,
narkomania. Skutki palenia
papierosów, picia alkoholu
i zażywania narkotyków.

Kwiecień
Wychowawca,

Nauczyciel przyrody
  

Rodzice - ich ważność w
moim życiu.

Maj / Czerwiec Wychowawca, 
Nauczyciele

 

Wakacje czas odpoczynku.
Pamiętam o zasadach

kulturalnego zachowania.
Dostrzegam piękno

mojego otoczenia, mojej
Ojczyzny.

Czerwiec Wychowawca

Czy moja szkoła jest Wrzesień Wychowawca   



bezpieczna? Prawa i
obowiązki ucznia

(Regulamin wg Statutu
Szkoły).

Higiena sportu. Dbałość o
zdrowie i sylwetkę.

Cały rok Wychowawca,
Nauczyciel wychowania

fizycznego

  

Zasady korzystania z
pogotowia ratunkowego,
policji, straży pożarnej

Październik Wychowawca   

Współpraca z rodzicami,
nauczycielem,
koleżankami.

Listopad Wychowawca   

Moja Ojczyzna. Jestem
Polakiem pamiętam o
świętach narodowych.

Listopad / Maj Wychowawca   

Kto może mi pomóc, gdy
źle czuję się w szkole?

Pierwsza pomoc.

Listopad Pielęgniarka   

Budowanie pozytywnego
obrazu siebie.

Listopad / Grudzień Wychowawca   

Tolerancja. Grudzień Wychowawca   

Świętowanie w rodzinie i
w szkole (Jesteśmy dla
siebie mili, życzliwi i

serdeczni).

Grudzień / Kwiecień Wychowawca,
Nauczyciele

  

Jakim jestem uczniem –
moje postępy w nauce.

Styczeń Wychowawca   

Pamiętam o
bezpieczeństwie podczas
ferii zimowych. Jestem

kulturalny w stosunku do
innych.

Luty Wychowawca   

Więź rodzinna. Luty Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie.

  

Sztuka kompromisu,
szacunek dla płci

przeciwnej.

Marzec Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie.

  

Higiena okresu
dojrzewania. Szacunek dla

swego ciała i innych.
Moje bezpieczeństwo w

internecie – cyberprzemoc.

Kwiecień Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie

Wychowawca,
Nauczyciel informatyki

  

Wpływ grupy na
zachowanie. Dobra

samoocena

Cały rok Wychowawca,
Nauczyciel wychowania

do życia w rodzinie

  



Używki: nikotyna, alkohol,
narkotyki. Skutki palenia

papierosów, picia alkoholu
i zażywania narkotyków.

Maj Wychowawca,
Nauczyciel przyrody

  

Jak można kontrolować
stan swojego organizmu?

Cały rok Wychowawca   

Rodzice - ich ważność w
moim życiu.

Maj / Czerwiec Wychowawca, 
Nauczyciele

Hierarchia wartości. Kto
może pomóc powiedzieć

nie?

Czerwiec Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie

Wakacje czas odpoczynku.
Pamiętam o zasadach

kulturalnego zachowania.
Dostrzegam piękno

mojego otoczenia, mojej
Ojczyzny.

Czerwiec Wychowawca   

Zapoznanie uczniów z
dokumentami szkoły
(Statut, regulaminy,

procedury).

Wrzesień Wychowawca   

Wytworzenie potrzeby
aktywnego udziału w życiu

szkoły, stymulowanie
postaw prospołecznych

Cały rok Wychowawca,   

Działania ekologiczne:
„Sprzątanie świata”,

Październik Wychowawca   

Kształtowanie tożsamości
narodowej przy

jednoczesnym otwarciu na
wartości kultury innych

krajów.

Listopad Wychowawca   

Omawianie zagrożeń
związanych z korzystaniem

z Internetu, ujawnienia
danych

Listopad / Maj Wychowawca   

Rozbudzanie i poszerzanie
zainteresowań uczniów

Listopad Wychowawca   

Pogłębianie wiedzy
pedagogicznej w zakresie
problematyki przemocy,

uczestnictwo w szkoleniach
z specjalistami.

Listopad / Grudzień Wychowawca   

Tradycje rodzinne
związane z świętami.

Grudzień Wychowawca   

Agresja, przemoc Grudzień / Kwiecień Wychowawca,   



psychiczna, zachowanie
dyskryminacyjne,

cyberprzemoc

Nauczyciele

Jakim jestem uczniem –
moje postępy w nauce.

Styczeń Wychowawca   

Kształtowanie umiejętności
kontrolowania zachowania
 i panowania nad emocjami

i kreowania własnego
wizerunku,

Luty Wychowawca   

Radzenie sobie z własnymi
niedoskonałościami.

Luty Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie.

  

Pogadanki na tematy
zdrowia i  zdrowego trybu

życia na godzinach
wychowawczych

 i zajęciach edukacyjnych.

Marzec Nauczyciel wychowania
do życia w rodzinie.

  

Więź rodzinna. Kwiecień Wychowawca   

Wdrażanie informacji o
higienie ciała, racjonalnym

odżywianiu się.

Cały rok Wychowawca,
Nauczyciel wychowania

do życia w rodzinie

  

Środki i substancje
psychoaktywne.

Maj Wychowawca,   

Ukształtowanie
pożądanych społecznie
postaw wobec zagrożeń

cywilizacyjnych poprzez:
propagowanie wiadomości

dotyczących zagrożeń
cywilizacyjnych

(terroryzm, głód, choroby)

Cały rok Wychowawca   

Wpływ grupy na
zachowanie. Dobra

samoocena

Maj / Czerwiec Wychowawca, 
Nauczyciele

Formy przemocy wśród
uczniów,

Czerwiec Nauczyciel

Wakacje czas odpoczynku.
Pamiętam o zasadach

kulturalnego zachowania.
Dostrzegam piękno mojego
otoczenia, mojej Ojczyzny.

Czerwiec Wychowawca   

Ewaluacja programu

Przebieg pracy profilaktyczno – wychowawczej  i  jej  efekty poddawane są systematycznej



obserwacji,  identyfikacji  i  ocenie.  Informacje na temat działania programu i jego efektów
pochodzą od nauczycieli,  uczniów i  rodziców oraz służą doskonaleniu pracy i  pomocy w
opracowaniu kolejnej wersji programu.

Ewaluacji dokonuje zespół złożony z:
• wychowawców,
• przedstawicieli samorządu uczniowskiego,
• przedstawicieli rady rodziców.

Procedura ewaluacyjna obejmuje:
• obserwację działań wychowawczych nauczycieli i dyrekcji,
• rozmowy indywidualne z nauczycielami, rodzicami, uczniami,
• wywiad – pozyskanie informacji od nauczycieli, rodziców, uczniów,

           • badanie  ankietowe  skierowane  do  uczniów  i  rodziców,  w  tym  służące
socjometrycznemu  poznaniu  relacji  komunikacyjnych  w  klasie  i  grupie  rówieśniczej
(samoocena, ujęcie porównawcze),
• analizę sprawozdań półrocznych i rocznych wychowawców, pielęgniarki,
• formułowanie wniosków i rekomendacji,
• modyfikację programu wychowawczo-profilaktycznego.

Załącznikami do programu wychowawczego Szkoły są:

• programy pracy wychowawców klasowych wraz z tematyką godzin     
wychowawczych,
• plan pracy samorządu uczniowskiego,
• harmonogram imprez i uroczystości szkolnych,
• plan wycieczek i imprez turystycznych,
• system interwencji wychowawczych,
• powinności i treści wychowawcze dla poszczególnych zajęć edukacyjnych,
• zadania wychowawcze biblioteki szkolnej i świetlicy szkolnej.

Rada  Pedagogiczna  uchwałą  z  dnia  ………………   roku  przyjęła  Program
Wychowawczo – profilaktyczny po pozytywnym zaopiniowaniu jego treści przez Radę
Rodziców i Samorząd Uczniowski. 

Przewodniczący:



Rady Pedagogicznej
..................................
Rady Rodziców
..................................
Szkolnej Rady Uczniowskiej
..................................


