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Wychowanie to pomaganie początkowo bezradnemu i nieświadomemu 

siebie dziecku, by stopniowo stawało się ono kimś, kto potrafi myśleć, 

kochać i pracować. Nic zatem dziwnego, że odpowiedzialne wychowanie 

wymaga wyjątkowych kompetencji, które bywają określane mianem 

geniuszu wychowawczego. Wychowankowie potrzebują nie tylko 

nauczycieli, ale też mistrzów i przyjaciół, którzy będą towarzyszyć im w 

drodze z miłością, a jednocześnie ze stanowczością. 

 

 

Wychowanie polega na tym, by kochać i wymagać. Okazywanie 

wychowankom miłości bez stawiania wymagań, jest przejawem 

naiwności dorosłych. Z kolei stawianie wychowankom koniecznych 

wymagań bez okazywania im miłości wsparcia, staje się formą 

okrucieństwa i prowadzi do buntu ze strony młodego pokolenia. 

 

 

„Pierwszą rzeczą musi być zawsze dobro dziecka. Ono musi się czuć 

kochane, ale musi czuć się bezpiecznie. Wiedzieć, co może, a czego nie 

wolno mu robić.” 

Jan Paweł II 

 

 

 

 



 

I. Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. –Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

 Ustawa z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 957). 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 MENiS z dnia 09.02.2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. Nr 10 z 2002., poz. 96). 

 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). 

 Rozporządzenie MEN z 28 marca 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych 

szkół (Dz.U. poz. 703). 

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

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

r. poz. 1591). 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla przedszkoli i szkół podstawowych. 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Rychłocicach. 

 

 



 

II. Wprowadzenie do programu. 

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny 

rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym 

i intelektualnym. Szkoła - jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu 

wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji 

osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie 

istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Rychłocicach, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd 

uczniowski. Treści szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły 

i Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest 

współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym 

w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno sugestie rodziców, jak 

i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny 

rozwój każdego z uczniów oraz 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 i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 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.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji wewnętrznej; 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora; 

 analizy wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych 

w poprzednich latach; 

 uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców.  

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu –przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników 

szkoły; 



 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie; 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

(dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski); 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i instytucji wspierających 

działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

III. Wizja i misja szkoły 

Wizja szkoły 

Nasza szkoła jest placówką przyjazną uczniom, przygotowuje ich do kontynuowania nauki 

na kolejnym etapie kształcenia i innych wyzwań, jakie stawia przed nimi dorosłe życie. Program 

wychowawczo- profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Realizacja programu 

powinna umożliwić uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły winni wyrosnąć na ludzi 

mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze swoje zachowanie. Staramy się wykorzystywać 

zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania 

tak, aby uczeń mógł rozwijać swoje zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. W pracy z uczniem 

nauczyciele podejmują twórcze działania, które pozwolą realizować misję szkoły. Nasi uczniowie będą mieli 

świadomość nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, będą świadomi własnego 

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

kulturę i tradycję Rozwijamy ich wrażliwość na potrzeby innych ludzi oraz angażujemy do czynnej, 

dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym w ramach działań podejmowanych w ramach wolontariatu. 

Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości propagowali zdrowy 

styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów życiowych. 

Misja szkoły 

Misją szkoły jest: 

1. Wychowanie ucznia mającego świadomość, że jest członkiem społeczności szkolnej i lokalnej. 

2. Kształtowanie postaw patriotycznych. (Miłość, szacunek i życie kulturą i tradycją narodu polskiego. 

3. Wychowanie w poszanowaniu dla innych kultur i narodów. 

4. Uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości, jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie. 

5. Wychowanie ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne 

do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

6. Zwracanie szczególnej uwagi na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 

7. Propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia. 

8. Przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności 

za siebie i innych.  



9. Troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

10. Zapewnianie pomocy we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym (pomoc psychologiczna i pedagogiczna uczniom). 

Celem misji jest dostosowanie programów nauczania do przyszłych potrzeb młodzieży, zachęcanie ich do 

wysiłku, stymulowanie kreatywności. Dążenie do tego, aby Szkoła cieszyła się uznaniem środowiska 

lokalnego i zaufaniem rodziców, a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. 

Wartości preferowane przez szkołę

 Umiejętności 

 Wiedza 

 Pracowitość 

 Odpowiedzialność 

 Koleżeństwo 

 Bezpieczeństwo 

 Wrażliwość 

 Życie bez nałogów 

 Sprawność fizyczna 

 Religijność 

 Dobro 

 Prawda 

 Uczciwość 

 Otwartość 

 Życzliwość 

 Tolerancja 

 Asertywność 

 Empatia 

 Kreatywność 

 Optymizm 

 Sprawiedliwość 

 Rodzina 

 Kultura osobista 

 Czystość i kultura języka 

 Szacunek wobec drugiego człowieka 

 Szacunek dla symboli narodowych 

 Historia i kultura narodowa 

 Godność obywatela i Polaka 

 Tradycje i obyczaje regionalne i państwowe



IV. Model absolwenta. 

Absolwent szkoły  

 jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej; 

 posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się 

wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy; 

 sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz 

multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia; 

 przejawia zainteresowanie otaczającym go światem; 

 dostrzega znaczenie pracy w życiu każdego człowieka; 

 jest świadomy swojej tożsamości narodowej i społecznej; 

 zna i szanuje symbole narodowe, religijne, szkolne tradycje i obyczaje; 

 bierze aktywny udział w życiu społecznym szkoły; 

 posługuje się technologią informatyczną na poziomie podstawowym; 

 jest przygotowany do odbioru różnych form kultury; 

 potrafi dokonać oceny i samooceny swojego zachowania; 

 jest krytyczny wobec siebie - potrafi przyznać się do błędów i wyciągać z nich wnioski; 

 rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami; 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych; 

 charakteryzuje się wrażliwością sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu; 

 potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju; 

 okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom i jest wobec nich empatyczny; 

 potrafi działać w grupie; 

 umie kulturalnie wyrażać swoje poglądy, dążenia; 

 jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje; 

 niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym; 

 jest tolerancyjny: prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych; 

 świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje 

prawa innych; 

 rozpoznaje zagrożenia wynikające z zachowań ryzykownych (uzależnienia, cyberprzemoc) 

oraz potrafi asertywnie im przeciwdziałać; 

 dba o środowisko. 



V. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

1. Cele ogólne. 

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

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

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku 

do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

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

na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną  

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

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

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

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny 

rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu wartości 

oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 

proekologicznych; 

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

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

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



nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z 

rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych 

relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów; 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów; 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym; 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej; 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie 

postaw prozdrowotnych i prospołecznych.. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i 

umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców 

z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu przypadkach; 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu; 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców w 

zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej; 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 



Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom 

na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych i innych 

zagrożeń cywilizacyjnych; 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, ich 

rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 

procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i 

placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu 

życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych 

niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych; 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych; 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 



psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie zostały 

zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych 

i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, rekomendowanych w ramach 

systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym Programie Przeciwdziałania Narkomanii; 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej; 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, 

a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych; 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym 

mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu przeciwdziałania 

używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej  

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie) 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

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

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

wychowawcami; 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 



 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów komórkowych 

i telewizji, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

VI. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 

1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole; 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły; 

 inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów; 

 stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy i innych organizacji, 

których celem jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej szkoły; 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań; 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego; 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły; 

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie 

uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej;  

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych; 



 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu z 

Radą rodziców; 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością; 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego; 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą 

w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego; 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla 

ucznia; 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów; 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością; 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych; 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji; 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na 

swoich zajęciach; 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia; 

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem  

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie; 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów; 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów; 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy; 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły; 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami; 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach; 



 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawują opiekę wychowawczą 

nad powierzonymi im uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich 

rozwój i przygotowują uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie,  

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji; 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców; 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie; 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych; 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i 

młodzieży; 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

5. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze; 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach; 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki; 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów; 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów; 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i 

poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną; 

 doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki 

6. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły; 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę; 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole; 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie; 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów; 

 rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 



VII. Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym 

dla uczniów klas I- III. 

 

Zadania o 

charakterze 

wychowawczo- 

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni  Termin 

realizacji 

Wzajemne poznanie 

się. 

1. Zabawy integrujące zespół 

klasowy. 

2. Udział w uroczystościach 

klasowych i szkolnych. 

wychowawcy 

 

nauczyciele  

 

cały rok  

 

wg kalendarza 

 

Tworzenie warunków 

rozwoju 

indywidualnych  

zainteresowań. 

 

1. Prowadzenie zajęć:  

kółko muzyczno –taneczne, kółko 

języka angielskiego,  

zajęcia komputerowe 

2. Indywidualna praca z uczniem 

uzdolnionym - przygotowanie go do 

konkursu. Organizacja i uczestnictwo 

w różnego rodzaju konkursach. 

nauczyciele 

prowadzący 

 

 

nauczyciele 

cały rok 

 

 

 

wg potrzeb 

Poznanie reguł 

zachowania w 

miejscach 

publicznych. 

 

1. Stosowanie form dobrego 

zachowania. 

2. Udział w imprezach kulturalnych z 

zachowaniem zasad bezpieczeństwa i 

dobrego zachowania. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

wg potrzeb 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

utrudniające życie we 

współczesnym 

świecie. 

 

1. Praca nad doskonaleniem swojego 

charakteru i wyzbyciem się słabości. 

2. Uczestnictwo w zajęciach mających 

na celu wyeliminowanie  

niepożądanych zachowań. 

wychowawcy 

 

pedagog 

psycholog 

cały rok 

 

wg potrzeb 



Bezpieczeństwo. 

 

1. Zapoznanie uczniów z 

regulaminami. 

2. Organizacja pogadanek, zajęć 

warsztatowych dotyczących 

bezpieczeństwa. 

3. Zapoznanie uczniów z telefonami 

alarmowymi, z zasadami pierwszej 

pomocy.  

4. Zapoznanie z zasadami BHP na 

lekcjach. 

5. Udział w programach: 

- „Akademia Bezpiecznego Puchatka; 

- „Policyjna Akademia 

Bezpieczeństwa”. 

wychowawcy 

pedagog 

 

wrzesień  

 

zgodnie z 

kalendarzem 

Wdrażanie ucznia do 

samodzielności. 

 

1. Uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności w 

wykonywaniu czynności 

samoobsługowych i pracy na lekcji. 

2. Samodzielne korzystanie z 

biblioteki szkolnej. 

3. Samodzielnie korzystanie ze 

stołówki szkolnej.  

wychowawcy 

nauczyciele 

bibliotekarz 

wg potrzeb 

 

 

 

cały rok 

Tolerancja dla 

inności. Prawa 

dziecka. 

1.Zapoznanie z prawami dziecka 

wynikającymi z Konwencji o Prawach 

Dziecka. 

2. Poznanie obowiązków ucznia. 

3.  Uświadamianie dzieciom, do kogo 

mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. 

4. Uczestnictwo w pogadankach na 

temat tolerancji i szacunku dla 

drugiego człowieka. 

wychowawcy 

 

 

nauczyciele 

wg 

harmonogramu 

 

zgodnie z 

planami pracy 

wychowawców 



Dbałość o dobry 

klimat w szkole. 

1.Badanie samopoczucia ucznia w 

szkole. 

2. Obserwacja zachowań na tle 

rówieśników. 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

wrzesień, 

czerwiec 

cały rok 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych. 

 

1. Kultywowanie tradycji związanych 

z najbliższą okolicą i krajem. 

2. Poznanie symboli narodowych i 

europejskich. 

3. Uczestnictwo w uroczystościach o 

charakterze szkolnym i państwowym.  

wychowawcy 

 

nauczyciele 

wg kalendarza 

 

zgodnie z 

planami pracy 

wychowawców 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych. 

 2.Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych. 

3.Realizacja programów:  

- „Czyste powietrze wokół nas”; 

- „Nie pal przy mnie, proszę”; 

- „Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

- „Warzywa i owoce w szkole”; 

- „Szklanka mleka” 

4. Kształcenie i wzmacnianie norm 

przeciwnych używaniu substancji 

psychoaktywnych wśród 

najmłodszych poprzez pogadanki. 

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

wg kalendarza 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

planami pracy 

wychowawców 

 

Eliminowanie napięć 

psychicznych 

spowodowanych  

niepowodzeniami 

szkolnymi oraz 

trudnościami w 

kontaktach z 

rówieśnikami. 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno –

wyrównawczych, 

logopedycznych.,  

2. Indywidualne rozmowy z 

pedagogiem i psychologiem. 

3. Współpraca z poradnią 

psychologiczno –pedagogiczną. 

wychowawcy 

 

pedagog 

psycholog 

 

cały rok 

 

wg potrzeb 



Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu 

problemów  

wychowawczych. 

 

1.Bieżące informowanie rodziców o 

sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 

2. Dostarczenie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych poprzez spotkania 

ze specjalistami. 

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i 

rodzicem.  

4. Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

trudności lub eliminowania zagrożeń. 

5 .Zapoznanie rodziców z  Konwencją 

o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły, 

regulaminami, programami. 

6. Udostępnianie wykazu instytucji, 

gdzie można uzyskać pomoc 

specjalistyczną. 

7. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców w 

zakresie profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji, 

a także norm rozwojowych i zaburzeń 

zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo 

np. w radach szkoleniowych, kursach 

i szkoleniach. 

8. Udział w programie „Szkoła 

Przyjazna Rodzinie”. 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciel religii 

na bieżąco 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 



VIII. Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym dla uczniów klas 

IV – VIII. 

 

Zadania o 

charakterze 

wychowawczo-

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań Odpowiedzialni  Termin 

realizacji  

Rozwój osobowości 

ucznia. 

1. Wspomaganie umiejętności 

samopoznania: 

- wykorzystywanie sytuacji szkolnych 

do treningu rozpoznawania własnych 

emocji, uczuć, predyspozycji i 

deficytów, 

- wdrażanie do autorefleksji 

2. Stymulowanie rozwoju 

samoakceptacji i samokontroli: 

- kształtowanie umiejętności 

kontrolowania zachowania, 

panowania nad emocjami i kreowania 

własnego wizerunku, 

- wdrażanie do samooceny, 

3. Umiejętność wykorzystania 

własnego potencjału: 

- motywowanie do nauki szkolnej, 

- rozbudzanie i poszerzanie 

zainteresowań uczniów, 

- rozwijanie zdolności twórczego 

myślenia, 

- pomoc w radzeniu sobie z własnymi 

niedoskonałościami, 

- kształtowanie hierarchii wartości, 

- praca z uczniem zdolnym, 

wychowawca 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- praca z uczniem o specyficznych 

potrzebach edukacyjnych;  

4. Uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

 

 

wychowawcy, 

dyrektor 

 

 

cały rok 

Wyposażenie ucznia 

w umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania w 

zespole. 

 

1. Zapoznanie uczniów z normami 

współżycia społecznego poprzez: 

- promowanie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania się, 

- poszanowanie praw i potrzeb 

innych, 

2. Doskonalenie kompetencji 

emocjonalnych i społecznych 

poprzez: 

- współpracę w zespołach, 

- realizację projektów, 

- kształtowanie umiejętności 

efektywnego zachowania się w 

sytuacjach trudnych, konfliktowych, 

ryzykownych. 

3. Eliminowanie zachowań 

agresywnych poprzez: 

- kształtowanie umiejętności 

nieagresywnego rozwiązania 

konfliktów i zachowania się w 

sytuacji problemowej, 

- rozpoznawanie i nazywanie 

zachowań agresywnych. 

wychowawca 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

pedagog 

psycholog 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wg rozkładów 

 

 

 

 

wg potrzeb 

Przygotowanie do 

podejmowania i 

pełnienia ról 

społecznych i 

obywatelskich. 

1. Zapoznanie uczniów z 

dokumentami szkoły (Statut,  

regulaminy, procedury). 

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego 

udziału w życiu  

wychowawca 

 

 

nauczyciele 

 

wrzesień 

 

 

cały rok 

 



 szkoły, stymulowanie postaw 

prospołecznych poprzez: 

- zachęcanie do aktywnego udziału w 

życiu szkoły, 

- poszanowanie mienia szkoły, 

- tworzenie zwyczajów i tradycji 

szkoły. 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego 

 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

1.Zapoznanie uczniów z historią 

miejscowości, jej zabytkami i 

miejscami pamięci narodowej. 

2.Uczestnictwo w akademiach i 

apelach z okazji świąt państwowych. 

3.Kształtowanie tożsamości 

narodowej przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultury innych 

krajów. 

historyk 

 

 

wychowawca 

 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

cały rok 

 

 

wg kalendarza 

Kształtowanie postaw 

i nawyków 

proekologicznych. 

 

1.Zajęcia na lekcjach biologii, chemii, 

fizyki. 

2.Uczestnictwo w konkursach 

związanych z tematyką ekologiczną.  

3.Działania ekologiczne: „Sprzątanie 

świata”, „Dzień Ziemi”. 

nauczyciele 

przedmiotów 

cały rok 

 

wg kalendarza 

Edukacja włączająca 

uczniów ze 

specjalnymi 

potrzebami 

edukacyjnym. 

 

1.Organizacja zajęć dydaktyczno 

wyrównawczych, logopedycznych, 

rewalidacyjnych 

2. Indywidualne rozmowy z 

pedagogiem i psychologiem 

szkolnym. 

3. Współpraca z poradnią 

psychologiczno -pedagogiczną. 

4. Opracowywanie i realizacja IPET-

ów. 

dyrektor 

wychowawca 

 

pedagog 

psycholog 

logopeda 

 

 

wychowawcy 

cały rok 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

zgodnie z 

potrzebami 



nauczyciele 

uczący 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu 

problemów  

wychowawczych. 

 

1.Bieżące informowanie rodziców o 

sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 

2. Dostarczenie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych poprzez spotkania 

ze specjalistami. 

3.Indywidualne rozmowy z uczniem i 

rodzicem.  

4. Podejmowanie wspólnych 

inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

trudności lub eliminowania zagrożeń. 

5 .Zapoznanie rodziców z  Konwencją 

o Prawach Dziecka, Statutem Szkoły, 

regulaminami, programami. 

6. Udostępnianie wykazu instytucji, 

gdzie można uzyskać pomoc 

specjalistyczną. 

7. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców w 

zakresie profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji, 

a także norm rozwojowych i zaburzeń 

zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo 

np. w radach szkoleniowych, kursach 

i szkoleniach. 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

pedagog 

psycholog 

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 



Integrowanie działań 

wychowawczych 

szkoły i rodziny. 

 

1.Spotkania rodziców z 

wychowawcami na zebraniach, 

indywidualne rozmowy.  

2.Udział rodziców w organizowanych 

przez szkołę uroczystościach i 

imprezach szkolnych. 

wychowawcy 

dyrektor 

wg 

harmonogramu 

wg potrzeb 

Zdrowy styl życia. 1.Pogadanki na tematy zdrowia i 

zdrowego trybu życia na godzinach 

wychowawczych i zajęciach 

edukacyjnych. 

2.Wdrażanie informacji o higienie 

ciała, racjonalnym odżywianiu się. 

3.Fluoryzacja zębów. 

4.Rozwijanie tężyzny fizycznej, 

szczególnie na lekcjach wychowania 

fizycznego. 

5.Dbałość o czystość, ład i estetykę 

otoczenia. 

6.Udział w konkursach dotyczących 

promocji zdrowia. 

7. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców w 

zakresie profilaktyki uzależnień w 

formie szkoleń i kursów. 

8. Realizacja programu „Szklanka 

mleka”. 

wychowawca 

 

nauczyciel 

biologii 

 

 

 

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

dyrektor 

 

 

 

dyrektor 

zgodnie z 

planami pracy 

wychowawców 

 

zgodnie z 

rozkładami zajęć 

cały rok 

 

 

 

 

 

wg kalendarza 

 

wg potrzeb 

 

 

 

październik - maj 

Profilaktyka 

zagrożeń.  

1.Środki i substancje psychoaktywne: 

- diagnoza środowiska ucznia, 

- wyposażenie uczniów, rodziców i 

nauczycieli w wiedzę o 

uzależnieniach i możliwościach 

szukania pomocy w sytuacji sięgania 

wychowawca 

 

 

dyrektor 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

wg kalendarza 



po narkotyki, dopalacze, alkohol, 

nikotynę, 

- konkursy na temat używek  

- bieżące informowanie 

rodziców/prawnych opiekunów o 

widocznej zmianie w zachowaniu 

dziecka, o swoich sugestiach i 

spostrzeżeniach. 

2. Realizacja programów: 

- „”Zachowaj Trzeźwy Umysł”; 

- „Znajdź Właściwe Rozwiązanie”; 

- Dopalaczom mówimy – STOP- 

wybieramy zdrowie”. 

3. Agresja, przemoc psychiczna, 

zachowanie dyskryminacyjne, 

cyberprzemoc: 

- systematyczna edukacja uczniów w 

zakresie radzenia sobie z własnymi 

trudnymi uczuciami oraz w zakresie 

ochrony przed agresją, przemocą, 

- zapoznanie uczniów ze zbiorem 

zasad i norm obowiązujących w 

szkole - pogadanki, lekcje  

wychowawcze, 

- przeprowadzenie zajęć 

warsztatowych  

- stała współpraca z pracownikami 

szkoły w zakresie zaobserwowanych  

negatywnych zachowań uczniów 

- reagowanie na wszystkie 

niepożądane zachowania ucznia, 

 

nauczyciele 

biologii. chemii, 

fizyki, 

informatyki 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

pedagog 

psycholog 

nauczyciel 

informatyki 

 

 

 

 

 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

kalendarzem 

 

 

 

cały rok 



- spotkania z przedstawicielami 

Policji dotyczące odpowiedzialności 

nieletnich. 

4. Ukształtowanie pożądanych 

społecznie postaw wobec zagrożeń 

cywilizacyjnych poprzez: 

- propagowanie wiadomości 

dotyczących zagrożeń 

cywilizacyjnych (terroryzm, głód, 

choroby) 

- jak sobie radzić i gdzie szukać 

pomocy,  

- omawianie zagrożeń związanych z 

korzystaniem z Internetu, ujawnienia 

danych osobowych. 

Doradztwo 

zawodowe 

1. Prowadzenie zajęć z zakresu 

doradztwa zawodowego. 

 

2. Kim chciałbym zostać w 

przyszłości? Poznajemy róże zawody 

dyrektor 

nauczyciel 

przedmiotu 

wychowawcy 

II półrocze 

 

 

zgodnie z 

rozkładem 

 

IX. Ewaluacja programu. 

Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej obserwacji  

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

pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym roku szkolnym. 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkoły w dniu 29 września 2017 r. 

 

 

 


