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           PROGRAM WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNY  

 DZIAŁANIA WYCHOWAWCZ0 – PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2020/2021 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W KĘTRZYNIE 

 Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego 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). 

Ministerstwo Edukacji Narodowej w trosce o prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży wprowadziło zintegrowane podejście do działań edukacyjnych, 

wychowawczo – profilaktycznych i opiekuńczych, które dotyczą wszystkich typów szkół. Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów 

polityki oświatowej państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, 

ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Podstawą wychowania jest kształtowanie systemu 

wartości uczniów, przygotowanie ich do dorosłego życia, wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich. Profilaktyka to kompleksowa interwencja 

kompensująca niedostatki wychowania.. Zakres działań profilaktycznych w szkole powinien obejmować wspomaganie ucznia w radzeniu sobie                                      

z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu stylowi życia przy równoczesnym ograniczaniu i likwidowaniu czynników ryzyka,                                              

a także inicjowaniu i wzmacnianiu czynników chroniących. 

Działania profilaktyczno – wychowawcze opierają się na hierarchii wartości przyjętych przez Radę Rodziców i Radę Pedagogiczną. Wynikają                                 

z koncepcji pracy szkoły oraz tradycji. Zakres oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych jest kontynuacją działalności wychowawczej prowadzonej                         

w latach ubiegłych. Zadania do realizacji w roku szkolnym 2020/2021 opracowano 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 oraz kierunków polityki oświatowej 

państwa i zaleceń Warmińsko – Mazurskiego Kuratora Oświaty na bieżący rok szkolny. Myśl przewodnia podejmowanych w szkole zadań wychowawczo - 

profilaktycznych opiera się na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać 

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Szkoła współpracuje 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, podmiotami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 1 i art. 86 ust. 1 ustawy 

– Prawo oświatowe,  lub podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 2 i art. 5 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym.  
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Czynniki ryzyka związane ze szkołą i środowiskiem rodzinnym ucznia to:  

1. Trudności w budowaniu poprawnych relacji między uczniami - odrzucenie przez rówieśników.  

2. Niska kultura osobista uczniów -  agresja słowna brak szacunku wobec siebie . 

3. Lekceważenie obowiązujących norm społecznych. 

4. Brak umiejętności radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.  

5. Niepowodzenia szkolne - trudności w uczeniu się, wynikające z różnych przyczyn.   

6. Przemoc rówieśnicza, pojedyncze przypadki stosowania agresji fizycznej oraz autoagresji.   

7. Brak umiejętności organizowania i wykorzystywania wolnego czasu.   

8. Nadmierną ilość czasu spędzanego przed komputerem, nieumiejętne korzystanie z portali społecznościowych. 

9. Brak wystarczającego wsparcia dziecka ze strony rodziców (opiekuna).  Konflikty między rodzicami, problem alkoholowy w rodzinie. 

Czynniki chroniące: 

1. Silna więź emocjonalna z rodzicami.  

2. Zainteresowanie nauką szkolną, odnoszenie sukcesów.  

3. Posiadanie zainteresowań, zamiłowań, pasji.   

4. Okazje do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć. 

5. Szacunek do norm, wartości i autorytetów.  

6. Wrażliwość społeczna.   

7. Wiedza na temat skutków zagrożeń, wynikających z różnych zachowań ryzykownych.  

8. Poczucie przynależności do grupy rówieśniczej.  
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9. Pełnienie ról aprobowanych społecznie. 

10. Pozytywny klimat szkoły. 

11.  Życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów. 

Szkoła jest przede wszystkim miejscem profilaktyki uniwersalnej, adresowanej do wszystkich uczniów.  W jej zakresie realizowane są następujące działania: 

 wspieranie rozwoju osobowości dzieci  i młodzieży, 

 uczenie ich radzenia sobie w sytuacjach stresowych, rozwiązywania konfliktów,  

 uwrażliwiania na problemy innych ludzi,  

 nawiązywanie prawidłowych relacji z rówieśnikami i dorosłymi, 

 dostarczanie informacji na temat skutków zachowań ryzykownych i tym samym umożliwianie dokonania świadomego wyboru,  

 stwarzanie możliwości zaangażowania w działalność pozwalającą realizować potrzebę rozwijania zainteresowań, aktywności, osiągnięcia sukcesu 
(zajęcia dodatkowe, konkursy),  

 promowanie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania się.  

Cele główne programu  działań profilaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021: 

 zapewnienie wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno - pedagogicznego  wszystkim uczniom z uwzględnieniem zróżnicowania 
ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, 

 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość, 

 bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych, 

 wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych kształcenia na odległość, 

 wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych, 

 profilaktyka uzależnień i zdrowego stylu życia, 
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 wdrażanie i przestrzeganie procedur bezpieczeństwa obowiązujących w szkole w czasie epidemii korona wirusa COVID 19.  

Cele szczegółowe: 

 kultywowanie tradycji szkoły i regionu, 

 kształcenie umiejętności uczniów w tworzeniu prawidłowych relacji interpersonalnych oraz rozwijanie aktywności społecznej, 

 rozwijanie aktywności poznawczej ucznia oraz kształtowanie umiejętności efektywnego uczenia się, 

 podnoszenie kompetencji cyfrowych uczniów, 

 profilaktyka zachowań ryzykownych, 

 tworzenie warunków do wzajemnej współpracy i współodpowiedzialności nauczycieli, rodziców i uczniów. 

l.p. 

 

Działania do realizacji                     

w odniesieniu do celów 

programu 

Sposoby, metody, formy realizacji działań Oczekiwane efekty działań                                   

wychowawczych 

Osoby odpowiedzialne 

za realizację 

Termin realizacji/               

gdzie znaleźć 

potwierdzenie 

                       BEZPIECZEŃSTWO   I ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

1. Tworzenie warunków 

pracy kształtujących w 

uczniach zachowania 

społecznie pożądane 

związane z 

odpowiedzialnością i 

bezpieczeństwem. 

opracowanie na godzinach wychowawczych 

klasowych norm i zasad, 

prowadzenie zajęć, pogadanek                         

z zakresu bezpieczeństwa i norm 

społecznych 

wszystkie zespoły klasowe opracowały 

zbiory zasad kulturalnego i bezpiecznego 

zachowania i stosują się  do tych zapisów, 

uczniowie znają zasady savoir - vivru 

wychowawcy klas Librus , dokumentacja 

wychowawców 

przedstawienie uczniom i rodzicom  WSO, 

PSO, zasad oceny zachowania 

uczniowie i rodzice znają zapisy  WSO                      

i   PSO, wiedzą jakie zasady obowiązują przy 

wystawianiu ocen z zachowania, uczniowie        

i rodzice stale monitorują  zapisy dotyczące 

zachowania w dzienniku elektronicznym 

wychowawcy/ 

nauczyciele 

przedstawienie 

uczniom i rodzicom  

WSO, PSO, zasad oceny 

zachowania 
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przedstawienie uczniom praw  dziecka                   

i człowieka. Temat obowiązkowy do 

realizacji: MAM PRAWO DO EDUKACJI – 

PRAWA DZIECKA I UCZNIA. 

uczniowie znają  prawa dziecka człowieka wychowawcy/ 

nauczyciele 

przedstawienie 

uczniom praw  dziecka                   

i człowieka 

wskazywanie na wagę więzi rodzica i 

dziecka, dowartościowywanie dziecka w 

oczach rodzica 

uczniowie, rodzice/opiekunowie prawni 

mają świadomość znaczenia wzajemnych 

relacji w procesie opiekuńczo - 

wychowawczym 

wychowawcy/ 

nauczyciele 

wskazywanie na wagę 

więzi rodzica i dziecka, 

dowartościowywanie 

dziecka w oczach 

rodzica 

2. 

 

Bezpieczeństwo uczniów 

w szkole. 

 

zapoznanie  uczniów i rodziców ze 

szkolnymi regulaminami wychowawczo -

porządkowymi, regulaminami sal 

lekcyjnych, auli, szatni szkolnej, sali 

gimnastycznej i obiektów sportowych oraz 

zasadami obowiązującymi  w danej  klasie. 

Temat obowiązkowy do realizacji: 

ZAPOZNANIE UCZNIÓW Z PROCEDURAMI 

BEZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCYMI                    

W SZKOLE W CZASIE EPIDEMII 

KORONAWIRUSA COVID 19. 

uczniowie i rodzice znają zapisy 

regulaminów wychowawczo-porządkowych, 

regulaminów sal lekcyjnych, zasady 

obowiązujące w klasie, stosują je w praktyce 

dyrekcja/wychowawcy/   

nauczyciele wychowania 

fizycznego/ 

opiekunowie sal/  

nauczyciele dyżurujący  

Librus , dokumentacja 

wychowawców, 

nauczycieli 

zapoznanie uczniów z regulaminem                 

świetlicy szkolnej  

uczniowie uczęszczający do świetlicy 

szkolnej znają zasady kulturalnego i 

bezpiecznego zachowania  i stosują je  w 

praktyce 

wychowawcy 

świetlicy/nauczyciele 

pełniący dyżur w 

świetlicy szkolnej 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

prowadzenie pogadanek, zajęć 

edukacyjnych i profilaktycznych na 

godzinach wychowawczych, w świetlicy 

uczniowie wiedzą co to są zachowania 

niebezpieczne, jak się przed nimi chronić 

oraz wiedzą jakie czekają ich konsekwencje 

wychowawcy klas/ 

wychowawcy 

świetlicy/nauczyciele 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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szkolnej na temat bezpieczeństwa  i 

odpowiedzialności za swoje zachowanie 

za nieprzestrzeganie  zasad i norm 

obowiązujących w szkole 

pełniący dyżur w 

świetlicy/ 

pedagog/psycholog 

systematyczne eliminowanie wszystkich 

niebezpiecznych zachowań uczniów, 

reagowanie w każdej sytuacji zagrożenia 

bezpieczeństwa 

uczniowie wiedzą, że nauczyciele wyjaśniają 

sytuacje sporne i problemowe bez względu 

na rangę popełnionego wykroczenia 

dyscyplinarnego, 

uczniowie otrzymują systematyczną i 

rzetelną ocenę swojego zachowania, 

uczniowie za swoje zachowanie są rozliczani 

zgodnie ze szkolnym systemem oceniania 

zachowania 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

sprawdzanie  i  usuwanie  na bieżąco 

usterek i awarii w szkolnych 

pomieszczeniach, 

systematyczne monitorowanie poprawności 

funkcjonowania sprzętu technicznego 

stworzenie warunków pracy bezpiecznych 

dla zdrowia  i życia 

dyrekcja/pracownicy 

administracyjni 

 

przeprowadzenie próbnego alarmu 

ewakuacyjnego  dla całej społeczności 

szkolnej 

efektywne wywiązywanie się z 

powierzonych zadań  z zakresu 

bezpieczeństwa, 

uczniowie i pracownicy szkoły znają 

obowiązujące zasady ewakuacji 

przeciwpożarowej i poprawnie stosują je w 

praktyce 

dyrekcja/koordynator 

d/s ewakuacji 

przeciwpożarowej 

 

 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

zapoznanie uczniów z zasadami wszyscy uczniowie znają zasady korzystania   nauczyciele wychowania Librus , dokumentacja 
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bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania 

fizycznego, zawodów sportowych oraz 

imprez masowych o charakterze 

ogólnoszkolnym. 

zapoznanie z regulaminami obowiązującymi 

w obiektach sportowych, na których 

przebywają uczniowie, 

zapoznanie uczniów z zasadami właściwego 

korzystania ze sprzętu sportowego  

 

ze sprzętów i przyrządów sportowych, 

wszyscy uczniowie znają  zasady 

obowiązujące w sali gimnastycznej i innych 

obiektach sportowych, znają regulamin 

zachowania                 w szatni, w której się 

przygotowują do zajęć wychowania 

fizycznego,   

uczniowie znają i stosują się do regulaminu 

zajęć sportowych 

fizycznego 

nauczyciele 

wychowawcy klas I-III 

wychowawców, nau-

czycieli 

opracowanie grafiku dyżurów w sposób 

umożliwiający rzetelne wykonywanie 

obowiązków 

zminimalizowanie ryzyka zaistnienia sytuacji 

zagrażających bezpieczeństwu uczniów 

dyrekcja  

właściwe i odpowiedzialne sprawowanie 

dyżurów, reagowanie na niepoprawne                               

i niebezpieczne zachowania uczniów 

ograniczenie niebezpiecznych zabaw i 

niewłaściwych zachowań wpływających na 

bezpieczeństwo uczniów                 

dyrekcja/nauczyciel 

dyżurujący 

pracownicy obsługi 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli, dyrektora 

prowadzenie warsztatów z zakresu 

udzielania pierwszej pomocy, 

prowadzenie pogadanek na temat 

właściwego reagowania na zagrożenia, 

zwracania się o pomoc w sytuacjach 

niebezpiecznych, 

zapoznanie z numerami telefonów 

alarmowych 

uczniowie znają telefony alarmowe, wiedzą 

w jakich sytuacjach należy z nich skorzystać 

uczniowie wiedzą do kogo zwracać się o 

pomoc    w sytuacji zagrożenia, 

uczniowie wiedzą jak udzielić pierwszej 

pomocy 

wychowawcy klas I-III/ 

pielęgniarka szkolna 

 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli, pielęgniarki 

skolnej 
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przypomnienie zapisów regulaminu 

wycieczek, pogadanki na temat 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

podczas wyjść poza teren szkoły 

 

realizacja tematyki bezpieczeństwa ruchu 

drogowego 

przygotowanie do egzaminu na kartę 

rowerową dla uczniów klas IV-V 

uczniowie znają i stosują się do regulaminu 

wycieczek, potrafią bezpiecznie poruszać się 

po ulicach miasta 

 

uczniowie znają zasady i przepisy ruchu 

drogowego 

uczniowie klas IV-V zdają egzamin na kartę 

rowerową 

wychowawcy/ 

kierownik wycieczki/ 

inni nauczyciele 

uczestniczący w 

wycieczce 

nauczyciele techniki/ 

wychowawcy 

/nauczyciele techniki 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

3. Ograniczenie zachowań 

agresywnych i przemocy 

w szkole. 

. 

 

pedagogizacja z zakresu odpowiedzialności 

nieletnich dla uczniów i rodziców.                     

Temat obowiązkowy do realizacji: CZYM 

WŁAŚCIWIE JEST PRAWO? 

DLACZEGO TRZEBA CZYTAĆ TO ,CO SIĘ 

PODPISUJE?  

uczniowie znają zakres odpowiedzialności  

za swoje  zachowanie i postępowanie, 

pedagog /psycholog Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

 rodzice znają warunki odpowiedzialności                

za swoje dzieci, zarówno w wymiarze 

prawnym jak  i społecznym 

wychowawcy/ 

pedagog /psycholog 

przy wsparciu 

specjalistów 

współpracujących ze 

szkołą 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

    

prowadzenie zajęć  z zakresu asertywności, 

w ramach przeciwdziałania przemocy                     

i agresji. Temat obowiązkowy do realizacji: 

uczniowie wiedzą jak prawidłowo 

zachowywać się broniąc swoich praw i 

wychowawcy/rodzice Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-
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MEDIACJA – KLUCZ DO ROZWIĄZYWANIA 

SPORÓW. 

godności osobistej, 

w kontaktach personalnych zachowują 

szacunek do drugiej  osoby, 

asertywnie formułują komunikat, dzięki 

któremu otwarcie wyrażają swoje poglądy 

nauczyciele 

pedagog/psycholog 

 

czycieli 

prowadzenie zajęć z zakresu komunikacji 

interpersonalnej, rozwiązywania konfliktów 

i sytuacji trudnych, negocjacji i mediacji, 

kształtowanie postaw dialogu – 

przedstawiam i słucham argumentów 

uczniowie wiedzą jak konstruktywnie 

rozwiązywać konflikty, radzić sobie w 

sytuacjach trudnych, starają tę wiedzę w 

praktyce 

wychowawcy/rodzice 

nauczyciele 

pedagog/psycholog 

 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

propagowanie szacunku  i tolerancji dla 

osób słabszych, starszych, niepełno-

sprawnych, chorych, innego wyznania, 

kultury itp. 

prowadzenie zajęć, pogadanek                         

z  zakresu podanej tematyki, zwrócenie 

uwagi  na wielokulturowość, integrację, 

współistnienie i współdziałanie 

 

uczeń wie jak okazać innym szacunek i 

zrozumienie 

uczeń rozumie pojęcia:  tolerancja, 

odmienność kulturowa  i religijna 

wychowawcy/rodzice 

pedagog/ psycholog 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

4. 

 

Kształtowanie u uczniów 

postaw obywatelskich i 

patriotycznych. 

pogadanki, dyskusje, lekcje muzealne, 

zajęcia edukacyjne, wystawy, celebracja 

świąt państwowych, uświadamianie istoty 

przynależności do narodu poprzez 

organizację zajęć poświęconych symbolom 

narodowym ich historii, znaczeniu oraz 

szacunku do nich. Temat obowiązkowy                  

kształtowanie u uczniów szacunku dla 

ojczyzny  i symboli narodowych, 

apele okolicznościowe związane z 

uroczystościami o charakterze państwowym  

koncerty muzyczne z okazji różnych świąt  

dyrekcja 

wychowawcy                    

świetlica/biblioteka 

nauczyciele historii                     

i przedmiotów                         

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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do realizacji: JAKIE MAMY WARTOŚCI                     

W DZISIEJSZYM ŚWIECIE . KTO JEST DLA 

MNIE WZOREM DO NAŚLADOWANIA.                                                                                            

nawiązujących do historii Polski artystycznych 

przygotowanie i udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych związanych ze 

świętami państwowymi 

udział zainteresowanych uczniów w 

konkursach przedmiotowych i turniejach  

 Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

organizowanie wyborów klasowych, 

przydział obowiązków członkom samorządu 

klasowego 

zorganizowanie wyborów klasowych, 

organizowanie imprez klasowych 

wychowawcy klas Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

organizowanie wyborów do Samorządu 

Szkolnego 

wybory opiekunów samorządu (dwóch na 

dwuletnią kadencję) 

uczniowie organizują kampanie 

informacyjną  o wyborach i kandydatach, 

uczniowie biorą udział w wyborach, 

uczniowie znają opiekunów samorządu, 

Samorząd Uczniowski redaguje swoją 

tablicę informacyjną 

wychowawcy/ 

opiekunowie SU 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

w szkole funkcjonuje poczet sztandarowy                  

w szkole ma miejsce uroczyste rozpoczęcie           

i zakończenie roku szkolnego, uroczyste 

pasowanie ucznia klasy pierwszej, 

pożegnanie uczniów kończących szkołę,  

w szkole odbywają się uroczystości 

związane z patronem szkoły,  

społeczność szkolna bierze czynny udział w 

członkowie pocztu sztandarowego  znają 

zasady ceremoniału, 

członkowie reprezentujący szkołę zawsze 

występują w stroju galowym z szarfami, 

uczniowie aktywnie uczestniczą  w 

przygotowaniach  i obchodach święta 

patrona szkoły oraz innych uroczystości 

zaliczanych do ceremoniału szkolnego, 

wszyscy uczniowie wiedza jak zachować się 

dyrekcja/opiekun pocztu 

sztandarowego/ 

nauczyciele 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 



 

11 
 

uroczystościach lokalnych i państwowych. na uroczystościach oficjalnych 

przygotowanie kalendarza imprez szkolnych 

przygotowanie i uczestnictwo  w realizacji 

kalendarza imprez szkolnych, 

gazetki ścienne, konkursy  związane               

z w/w tematyką, artykuły na stronie szkoły, 

dokumentacja fotograficzna, gazetka 

szkolna 

uczeń zna polskie tradycje i obrzędy, 

aktywnie uczestniczy w ich obchodach,  

uczeń z szacunkiem odnosi się do tradycji                    

i symboli narodowych, 

uczniowie współpracując  z rówieśnikami                  

i nauczycielami  redagują gazetki 

tematyczne, piszą artykuły na stronę szkoły, 

redagują gazetkę szkolną 

dyrekcja/ nauczyciele/ 

wychowawcy klas/ 

opiekunowie SU/ 

Samorząd Uczniowski 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

pogadanki, dyskusje, filmy edukacyjne, 

gazetki ścienne, wyjścia do muzeum  i na 

wystawy 

wycieczki regionalne i krajowe ze 

szczególnym uwzględnieniem  dziedzictwa 

kulturowego 

poznawanie historii i topografii najbliższej 

okolicy 

spotkania z pasjonatami i badaczami historii 

miasta i okolic 

współpraca ze Stowarzyszeniem Konik 

Mazurski, muzeum w Kętrzynie, KCK 

uczniowie  potrafią  wytypować miejsca  w 

regionie i  w  kraju, które ze względów  

kulturowych i historycznych warto 

odwiedzić, 

uczniowie poznają elementy kultury 

regionalnej, narodowej i  światowej,  

uczniowie naszej szkoły biorą udział w 

uroczystościach miejskich związanych z 

obchodami  rocznic ważnych wydarzeń  

historycznych w regionie i Polsce, 

udział w lekcjach muzealnych  

nauczyciele/ 

wychowawcy klas 

 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

5. Kształtowanie u uczniów 

właściwych postaw w 

relacji z drugim 

człowiekiem poprzez 

prowadzenie pogadanek na temat niesienia 

bezinteresownej pomocy innym, 

organizacja pomocy koleżeńskiej                    

uczeń rozumie pojęcie bezinteresownej  

pomocy, 

uczniowie i ich rodzice angażują się w akcje 

wychowawcy/                  

rodzice /                                    

nauczyciele 

opiekunowie Samorządu 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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kreowanie odpowiednich 

wzorców i wartości. 

w zespołach klasowych 

działanie wolontariatu na terenie szkoły 

 

charytatywne podejmowane przez szkołę, 

uczniowie przygotowują występy 

artystyczne wspierające działalność 

charytatywną prowadzoną przez 

wychowawcę/szkołę, 

uczniowie biorą udział w akcjach 

społecznych organizowanych w szkole, 

działają                  w ramach wolontariatu 

Uczniowskiego/ rodzice/ 

 

Integrowanie uczniów poprzez 

skoncentrowanie się na zadaniach, które 

mają wykonać wspólnie 

prowadzenie ćwiczeń i zajęć doskonalących 

współpracę  i współdziałanie  

uczniowie stanowią dobrze zintegrowane 

zespoły klasowe, są otwarci w kontaktach 

interpersonalnych, chętni do współpracy, 

przestrzegają ustalonych w klasie zasad 

wychowawcy/rodzice 

 nauczyciele/ 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

organizowanie  imprez i uroczystości 

klasowych, świetlicowych, szkolnych z 

udziałem uczniów i rodziców 

uczniowie i rodzice chętnie i z pełnym 

zaangażowaniem udzielają się w organizacji 

uroczystości i imprez o charakterze 

szkolnym 

wychowawcy/ 

nauczyciele/ 

opiekunowie Samorządu 

Uczniowskiego/ 

Samorząd 

Uczniowski/rodzice 

 

prowadzenie zajęć, warsztatów, pogadanek  

na godzinach wychowawczych i zajęciach 

przedmiotowych, 

udział w uroczystościach, wydarzeniach 

promujących istotne wartości w życiu 

uczeń potrafi zdefiniować słowo wartość,  

uczeń zna wartości ważne i stara się nimi 

kierować na co dzień, 

uczeń godnie reprezentuje szkołę, sam jest 

współorganizatorem wydarzeń promujących 

wychowawcy 

rodzice/nauczyciele 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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człowieka istotne wartości dla życia i kultury  

6. Rozwijanie umiejętności 

współżycia społecznego. 

 

zajęcia, pogadanki na temat kultury                          

i sztuki, 

zwrócenie uwagi na obycie społeczne                     

i kulturowe w różnych miejscach, 

pielęgnowanie kultury słowa i zwrotów 

grzecznościowych 

uczniowie znają zasady kulturalnego 

zachowania  i starają się je stosować, 

uczniowie komunikują się z rówieśnikami                       

i dorosłymi na zasadzie przyjętych  i 

akceptowanych norm społecznych, 

uczniowie dbają o poprawność wypowiedzi         

i kulturę słowa 

wszyscy pracownicy                  

szkoły/rodzice 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

wyrabianie nawyku kulturalnego 

zachowania na stołówce szkolnej podczas 

spożywania posiłków 

uczniowie poznali i stosują w praktyce 

zasady kultury spożywania posiłków 

wychowawcy/ 

independenta szkoły/ 

nauczyciele świetlicy 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

udział w wycieczkach tematycznych do kina, 

teatru, muzeum itp. 

kształtowanie u uczniów umiejętności                

odbioru dóbr kultury  

wychowawcy 

nauczyciele 

 

oddziaływanie przez sztukę na emocje 

uczniów, wrażenia 

uczniowie dostrzegają rolę sztuki w 

kształtowaniu osobowości jednostki 

wychowawcy                

nauczyciele 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

7. Stworzenie warunków do 

rozwijania umiejętności, 

zdolności i kreatywności 

uczniów. 

kształtowanie umiejętności uczniów 

korzystania z nowoczesnych aplikacji i 

programów 

rozmowa wspierająca z nauczycielem lub 

pedagogiem szkolnym, psychologiem 

mediacje w obecności dyrektora, 

uczniowie swobodnie posługują się 

nowoczesnymi technologiami w procesie 

uczenia się, 

uczniowie przy wsparciu rodzica lub 

nauczyciela potrafią określić swoje słabe i 

mocne strony, 

uczniowie przy wsparciu dorosłego uczą się 

dyrektor, nauczyciel 

informatyki 

dyrekcja                              

wychowawcy 

pedagog /psycholog 

nauczyciele/ specjaliści 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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pedagoga/psychologa/ nauczyciela, 

pedagogizacja rodziców 

pokonywać trudności, 

uczniowie/ rodzice/opiekunowie prawni 

wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc w 

sytuacji trudnej wychowawczo lub 

kryzysowej 

współpracujący                                     

ze szkołą 

uczniowie objęci  są pomocą                              

i wsparciem w postaci  rozmowy, 

współpracy szkoły z różnymi instytucjami 

lub ewentualnie do nich kierowani(MOPS, 

GOPS, PPP, PCPR ITP.), 

współpraca z kuratorami i asystentami 

rodzin, 

współpraca z Fundacją Świętego Mikołaja  

uczniowie i ich rodzice  uczestniczą w 

spotkaniach  z pedagogiem/psychologiem 

i/lub w spotkaniach z specjalistami 

współdziałającymi w porozumieniu ze 

szkołą, 

kuratorzy i asystenci rodzin otrzymują 

informacje   na temat sytuacji szkolnej 

swoich podopiecznych, 

uczniowie spełniający kryteria określone 

przez fundację otrzymują stypendium   

finansowe 

dyrekcja 

wychowawcy 

pedagog/psycholog 

 nauczyciele/specjaliści 

współpracujący                         

ze szkołą 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

8. Stworzenie uczniom 

warunków pracy 

umożliwiających 

pokonywanie i 

niwelowanie 

niepowodzeń szkolnych i 

psychorozwojowych. 

organizacja pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej na terenie szkoły, podział 

uczniów na zajęcia specjalistyczne w oparciu 

o wskazania zawarte w posiadanej przez 

szkołę dokumentacji 

zapobieganie, niwelowanie niepowodzeń 

szkolnych, wspieranie rozwoju 

psychoruchowego uczniów 

dyrekcja/nauczyciele, 

specjaliści 

współpracujący  ze 

szkołą 

 

9. Wyrównywanie szans 

edukacyjnych uczniów: 

praca z uczniem zdolnym 

i uczniem z trudnościami. 

organizacja zajęć wspierających uczniów z 

trudnościami edukacyjnymi 

organizacja zajęć rozwijających uzdolnienia  

wychodzenie naprzeciw zapotrzebowaniom 

ze strony ucznia i rodzica  

rozbudzanie, doskonalenie zainteresowań 

dyrekcja/nauczyciele/ 

szkolni specjaliści 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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i zainteresowania uczniów 

rozwijanie potencjału intelektualnego 

uczniów i ich kreatywności, 

 

10. Wspomaganie rozwoju 

uczniów poprzez 

propagowanie zdrowego 

stylu życia w tym także 

postaw proekologicznych. 

realizowanie wśród uczniów i ich rodziców 

programów promocji zdrowia 

dostosowanych do potrzeb indywidualnych i 

grupowych. 

Udział w akcjach propagujących zdrowy styl 

życia /Dzień Ziemi/Sprzątanie Świata 

Temat obowiązkowy do realizacji: 

EKOLOGIA: JAK CHRONIĆ ŚRODOWISKO? 

DEGRADACJA ŚRODOWISKA –                                 

OD ZWYKŁEGO WYLEWANIA ŚCIEKÓW                             

PO ZMIANY KLIMATU. 

wspieranie rozwoju psycho-fizycznego 

uczniów  

dbałość o środowisko 

dyrekcja/wychowawca/ 

nauczyciele/pielęgniarka

/pedagog/ psycholog/ 

specjaliści 

współpracujący ze szkołą 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

11. Zdrowie jako wartość 

uniwersalna. 

prowadzenie zajęć edukacyjnych o  

tematyce zdrowego, racjonalnego 

odżywiania, negatywnych skutków 

niewłaściwych diet, zalet aktywności 

fizycznej.  

uczeń wie na czym polega właściwe 

odżywianie i zbilansowana dieta 

uczeń potrafi  spędzać wolny czas na 

pozytywnym wysiłku fizycznym 

uczeń ma świadomość, że dieta i sport 

pozytywnie wpływa na dobre 

samopoczucie,  pozwala rozładować 

napięcia i  stres 

nauczyciele wychowania 

fizycznego/świetlicy 

wychowawcy klas/ 

nauczyciele                                

przyrody/rodzice 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

prowadzenie zajęć  dotyczących 

umiejętności organizowania czasu na naukę 

uczeń potrafi racjonalnie dysponować wychowawcy Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-
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i zabawę,  radzenia sobie ze stresem i 

trudnymi sytuacjami emocjonalnymi 

swoim czasem, mądrze planuje rozkład dnia 

uczeń wie jakie są sposoby spędzania czasu 

wolnego, uczeń zna sposoby 

odreagowywania na stres i negatywne 

emocje 

uczniowie są współorganizatorami 

wypoczynku klasowego, potrafią 

zorganizować popołudniowy czas wolny w 

ramach wydarzeń klasowych i spotkań 

pozalekcyjnych  o charakterze rekreacyjnym 

/nauczyciele/rodzice 

pielęgniarka/świetlica 

 

czycieli, pielęgniarki 

szkolnej 

12. Uniwersalna profilaktyka 

uzależnień. 

uświadomienie uczniów w zakresie tematyki 

związanej z uzależnieniami od mediów, w 

tym Internetu. Temat obowiązkowy do 

realizacji : BEZPIECZNE I EFEKTYWNE 

KORZYSTANIE Z TECHNOLOGII 

CYFROWYCH. 

upowszechnianie materiałów o zjawisku 

cyberprzemocy, jego formach, prawnych 

konsekwencjach oraz sposobów reagowania 

przeprowadzenie diagnozy szkolnej w 

zakresie problemów dotyczących 

narkomanii 

zaproszenie specjalisty terapii uzależnień na 

cykl spotkań z młodzieżą 

co to jest zachowanie asertywne 

skierowanie uczniów zagrożonych 

 wychowawcy/ 

nauczyciel informatyki/ 

biblioteka/świetlica 

pedagog                                  

psycholog/nauczyciele/ 

rodzice 

psycholog/pedagog 

pedagog/psycholog/ 

specjalista terapeuta 

pedagog/psycholog 

psycholog/ pedagog 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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niedostosowaniem społecznym na diagnozę 

do PPPP 

zachęcanie uczniów do bezpiecznego 

korzystania z multimediów 

uczeń wie, jakie konsekwencje może 

ponieść, kiedy nie zachowa zasady 

prywatności w kontaktach społecznych z  

wykorzystaniem multimediów 

nauczyciel informatyki/ 

pedagog                                  

psycholog/nauczyciele/ 

rodzice 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

zapoznanie uczniów z konsekwencjami 

prawnymi, środowiskowymi, społecznymi 

nieprawidłowego zamieszczania, 

udostępniania, przesyłania treści drogą                              

elektroniczną  

 

zapoznanie uczniów z zasadami                             

bezpiecznego i mądrego korzystania                                   

z cyberprzestrzeni, wskazanie jakie 

zagrożenia niesie niewłaściwe i zbyt ufne 

korzystanie z zasobów Internetu 

uczeń wie, jak odpowiedzialne korzystać                     

z  Internetu, 

uczeń zna zasadę ograniczonego zaufania  

rodzice wiedzą  z jakich platform 

edukacyjnych korzysta szkoła 

uczniowie wiedzą, że nie zamieszczamy                    

w Internecie bez zgody rodziców  informacji 

personalnych 

nauczyciel informatyki 

świetlica/biblioteka 

wychowawcy/rodzice 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki 

uzależnień 

realizacja programu profilaktycznego 

„Spójrz inaczej” – kl. 1 – 8 , „Znajdź 

właściwe rozwiązanie” i innych: „ Bądź 

kumplem” – klasy    1 -4, „ Nie daj się” – 

klasy 4 – 8 i lekcje na zamówienie ( pomysł 

uczeń wie, jakie zagrożenia stwarzają  

używki dla naszego organizmu 

uczeń wie, że trzeba zgłosić  osobie dorosłej 

fakt bycia światkiem posiadania lub 

zażywania  substancji niedozwolonych 

nauczyciele/ 

wychowawcy klas/ 

pedagog 

szkolny/psycholog 

pielęgniarka/ 

rodzice/specjaliści                          

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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autorski). współpracujący ze szkołą 

13. Kształtowanie właściwych 

postaw rodzicielskich i 

modeli wychowawczych.  

 

 

 

prowadzenie zebrań z rodzicami 

spotkania z pedagogiem /psychologiem                      

i innymi specjalistami, 

prowadzenie rozmów na temat rozwoju 

dzieci, problemów wychowawczych                   

i sposobów ich pokonywania 

udział nauczycieli w szkoleniu z programu 

profilaktycznego: „ Spójrz Inaczej” 

podjecie współpracy ze szkołami 

oferującymi kontynuację nauki w systemie 

OHP 

szkolenie RP w zakresie prawidłowego 

reagowania w sytuacjach szczególnych 

zagrożeń związanych ze środkami 

odurzającymi i substancjami 

psychotropowymi 

spotkania z rodzicami  

 

rodzic jest świadomy zachodzących wraz                   

z wiekiem zmian rozwojowych i 

zachowawczych swoich dzieci, 

rodzic wie, że może liczyć na wsparcie 

szkoły  w różnych sytuacjach 

wychowawczych, 

rodzice mają dostęp do wszystkich 

informacji dotyczących ich dziecka, 

korzystają                        z dziennika 

elektronicznego 

dyrekcja/wszyscy 

nauczyciele 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

prowadzenie działalności informacyjnej                              

na temat instytucji wspierających  

prawidłowe funkcjonowanie rodziny 

rodzic wie, gdzie może udać się po pomoc   

w razie kłopotów dydaktyczno – 

wychowawczych z dzieckiem, wie, że  może 

zwrócić  się o pomoc  do wychowawcy, 

pedagoga  lub konkretnego specjalisty w 

sytuacjach życiowo trudnych 

wychowawcy/ pedagog 

psycholog 

 

 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 
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zachęcanie rodziców do dzielenia się 

dobrym przykładem w trakcie zebrań 

poprawa wydolności wychowawczej                     

rodziców 

wychowawcy  

współpraca z Powiatową Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną 

rodzice uczestniczą w spotkaniach ze 

specjalistami, które mają wspomóc proces 

edukacyjny, pomóc  dzieciom przezwyciężyć 

trudności, a nauczycielom odpowiednio                       

do możliwości  dziecka zorganizować  

proces edukacyjny 

wychowawcy/pedagog Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

14. Podnoszenie kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli i rodziców.  

 

 

zorganizowanie szkoleń dla nauczycieli, 

wychowawców i rodziców 

Nauczyciele i rodzice systematycznie 

podnoszą swoje kompetencje 

wychowawcze 

dyrekcja/wychowawca/ 

nauczycie-

le/pielęgniarka/pedagog

/ psycholog/ specjaliści 

współpracujący ze szkołą 

Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

zorganizowanie wyborów przedstawicieli        

do Rady Rodziców 

każda klasa ma przedstawiciela w Radzie 

Rodziców naszej szkoły 

dyrekcja Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

rodzice współgospodarzami  szkoły  rodzice aktywnie włączają się w organizację 

imprez  i uroczystości szkolnych i klasowych 

wychowawcy/rodzice Librus , dokumentacja 

wychowawców, nau-

czycieli 

 

Szczegółowe zadania dla poszczególnych klas opracowują wychowawcy klas wraz ze swoimi wychowankami.  Tematy wyszczególnione drukowanymi 
literami są obowiązkowe do realizacji na każdym poziomie edukacyjnym, z uwzględnieniem możliwości rozwojowych uczniów. Załącznikiem do Szkolnego 
Programu Wychowawczo – Profilaktycznego / Planu Działań Wychowawczo – Profilaktycznych w roku szkolnym 2020/2021 jest kalendarz imprez i 
uroczystości szkolnych. 

EWALUACJA 
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Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego polega na zaplanowanym,  systematycznym gromadzeniu i przetwarzaniu informacji o 
warunkach, przebiegu i skuteczności prowadzonych w szkole działań.  

Ocena skuteczności pozwoli na wprowadzenie odpowiedniej modyfikacji, przez co podniesiona zostanie jakość prowadzonych działań. 

Ewaluacja będzie prowadzona poprzez: 

 obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego, 

 badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli oraz rodziców, 

 informacje z komendy policji, prokuratury, sądów, instytucji wspierających szkołę w procesie opiekuńczo – wychowawczym, 

 analizę wewnątrzszkolnej dokumentacji, sprawozdania wychowawców klas, sprawozdania pedagoga/psychologa szkolnego, zapisy w dzienniku 
lekcyjnym. 

AKTY PRAWNE: 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym ( Dz. U. z 

2017 r. poz. 1652).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1643)  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci ( Dz. U. z 

2017 r. poz. 1635).  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społeczny ( Dz. U. 2017 poz. 1578)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

Dz. U. 2017 poz. 649. 14.  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej/art.48 ust.1, art. 53 ust.3, art.70 ust1, art.72.  

 Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 875).  
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  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)  

 Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół 

 

 


