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„W wychowywaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem o to, ażeby bardziej „był", a nie tylko więcej „miał",  

aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej  

być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tylko  

z drugimi, ale dla drugich ".  

                                                                    / Jan Paweł II / 
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                                                              WSTĘP 

 Wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości  

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, wzmacniane  

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11  

w Tarnowie opisuje w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym, których podejmuje się szkoła. Jest to dokument 

pozwalający scalać oddziaływania wychowawcze i profilaktyczne szkoły i środowiska 

uczniów. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej i profilaktycznej skierowane do 

dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, pedagoga szkolnego, 

psychologa szkolnego, specjalistów, samorządu uczniowskiego, pracowników 

administracyjnych szkoły, oraz organizacji i instytucji wspomagających pracę szkoły. 

 Rodzice mają pierwotne największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich 

dzieci, dlatego program zakłada współudział rodziców i uwzględnienie ich oczekiwań 

wychowawczo - profilaktycznych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność  

i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczo - profilaktycznych skierowanych do 

uczniów. Podstawowe kierunki szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego 

zostały określone w ustawach oświatowych, rozporządzeniach oraz innych aktach 

prawnych.  

 

                                                          MISJA SZKOŁY 

1. Nieustannie wspieramy uczniów w dążeniu do harmonijnego, wszechstronnego rozwoju  

zgodnego z osobistymi potrzebami i możliwościami. 

 

 2. Zmierzamy do wykształcenia i wychowania samodzielnego, twórczego człowieka dobrze 

przygotowanego do życia w rodzinie, środowisku lokalnym,  w ojczyźnie  

i zjednoczonej Europie. 
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 3. Dbamy o to, aby każdy uczeń naszej szkoły był dobrze przygotowany do podjęcia nauki  

na wyższym szczeblu kształcenia. 

 

 4. Zapewniamy naszym uczniom optymalne warunki rozwoju w atmosferze akceptacji, 

szacunku, wsparcia, dobrego przykładu.  

 

5. Oferujemy im różnorodną, bogatą i niezwykle atrakcyjną szkolną ofertę edukacyjną.  

 

6. Dążymy do tego, aby relacje pomiędzy uczniami a nauczycielami, pomiędzy rodzicami  

a szkołą, szkołą a środowiskiem lokalnym były partnerskie  i demokratyczne.   

 

7. Kształtujemy postawy patriotyczne. 

                                                           

                                                       WIZJA  SZKOŁY 

1. Wierzymy, iż uczeń naszej szkoły będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia  

i będzie potrafił wykreować swoją pozytywną przyszłość.  

 

2. Pragniemy wspierać wszechstronny rozwój osobowości dziecka w bezpiecznym  

i przyjaznym środowisku. 

 

3. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była aktywną i inspirującą częścią środowiska,  

w której działalność dydaktyczna jest jednolitym zintegrowanym  z wychowaniem procesem 

realizowanym przez wszystkich nauczycieli przy współpracy z rodzicami.      

                                                          

 

                                                 NASZ ABSOLWENT 

1.   Ma poczucie własnej godności i wartości.  

2.   Wiedzę i umiejętności potrafi zastosować w praktyce. 

3.   Potrafi dokonać samodzielnych wyborów. 

4.   Jest odpowiedzialny za podejmowane decyzje i wybory. 

5.   Potrafi kształtować i rozwijać swoje zainteresowania. 

6.   Jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki.  
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7.   Szanuje wielowiekowe dziedzictwo kulturowe. 

8.   Odróżnia dobro od zła w oparciu o uniwersalne wartości. 

9.   Rozumie innych i potrafi z nimi współpracować. 

10. Radzi sobie ze stresem. 

11. Jest otwarty na innych, szczery i życzliwy. 

12. Jest asertywny. 

13. Jest kulturalny. 

14. Dba o swoje zdrowie i otoczenie.    

15. Jest wrażliwy na problemy osób niepełnosprawnych, chorych i starszych. 

 

                                     PODSTAWOWE AKTY PRAWNE  

PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r. (art. 48, 53, 70) 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z dnia 10 grudnia 1948 r.  

3. Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka  i Podstawowych Wolności z dnia  

4 listopada 1950 r.  

4. Deklaracja Praw Dziecka z 1959 r. 

5. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona  przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  

20 listopada 1989 r. 

6. Ustawa o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943). 

7. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo Oświatowe 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

8. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz.59).  

9. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw ( Dz. U. z 2015 r. poz. 875). 

10. 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. poz. 214). 

11. Ustawa z dnia 26.01.1982 r. Karta Nauczyciela (art. 6).  

12. 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 
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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. 

13. Szkolny Zestaw Programów Nauczania. 

14. Statut Szkoły Podstawowej Integracyjnej nr 11 w Tarnowie. 

15. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1878, z 2019 r. poz. 730, 1690). 

16. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U z 2012 r. Nr 1356 z późn. zm.). 

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. z 1996 Nr 10, poz. 55, z późn. zm.). 

18. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 

(Dz.U.2005.180.1493). 

19. Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. 

 

                                 DIAGNOZA ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

Diagnoza środowiska szkolnego została oparta na: 

- analizie wyników ankiet, 

- obserwacji środowiska szkolnego i rodzinnego, 

- analizie dokumentów szkolnych 

 - analizie wyników egzaminów zewnętrznych, 

- rozmowach z rodzicami, uczniami, nauczycielami, specjalistami. 

 

Czynniki pozytywne (chroniące) występujące w naszej szkole to: 

- indywidualizacja procesu nauczania i wychowania, 

- profesjonalne wsparcie ucznia i jego rodziny w sytuacjach trudnych, 

- szybkie reagowanie  na sytuacje trudne, 

- dbanie o bezpieczeństwo uczniów w czasie pobytu w szkole ze szczególnym 

uwzględnieniem przerw międzylekcyjnych, 

- poczucie bezpieczeństwa uczniów w szkole, 

- współpraca ze środowiskiem lokalnym, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19820350230
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19960100055
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20051801493
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- realizacja rekomendowanych programów wychowawczo -profilaktycznych, 

- duża liczba akcji o charakterze prozdrowotnym, 

- współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działaniach wychowawczych  

i profilaktycznych, 

- dobry klimat szkoły, 

- mała szkoła i mało liczne klasy, dobra znajomość uczniów przez pracowników szkoły, 

- trudny dostęp do używek, 

- stosowanie używek przez uczniów ma charakter incydentalny, 

- zaangażowanie i wsparcie rodziców w trudnych sytuacjach ich dzieci,  

- systematyczne podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli (studia podyplomowe), 

- wysoka frekwencja uczniów, 

- organizacja imprez integrujących społeczność szkolną, 

- nowoczesne wyposażenie sal w pomoce multimedialne, 

- położenie szkoły w otoczeniu terenów zielonych, 

- wysoka świadomość uczniów w zakresie ekologii, 

- możliwość uczestniczenia w zajęciach świetlicowych uczniów klas I-VIII. 

 

Czynniki negatywne (ryzyka) występujące w naszej szkole to: 

- incydentalne zachowania demoralizujące, 

- rodziny dysfunkcyjne, niezaradne wychowawczo,  

- podatność na wpływ mediów, rówieśników, powielanie negatywnych wzorców zachowań, 

- występowanie zachowań agresywnych wśród uczniów, 

- kryzys wartości w życiu społecznym, 

- problemy emocjonalne i społeczne uczniów,  

- brak umiejętności nawiązywania i utrzymywania pozytywnych kontaktów  

z rówieśnikami, 

- słabe wyniki w nauce uczniów pochodzących z rodzin z dysfunkcjami, 

- niskie kompetencje uczniów w radzeniu sobie z sytuacjami trudnymi i konfliktowymi,   

- niewystarczająca wiedza rodziców dotycząca zagrożeń płynących z korzystania  

z technologii informacyjnej i multimedialnej oraz konieczności odpowiedniego 

zabezpieczenia komputera, 

- nieumiejętność zastosowania przekazywanej wiedzy o zagrożeniach w codziennym 

działaniu, 
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- niska świadomości uczniów o konsekwencjach płynących z zachowań ryzykownych  

w sieci, 

- zanikanie u uczniów używania zwrotów grzecznościowych w szkole. 

 

 

 

        CEL GŁÓWNY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

Wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje 

fizyczne, emocjonalne, intelektualne, duchowe i społeczne, środowisko rodzinne  

i kulturowe. Ponadto celem jest wykształcenie postaw społecznych i obywatelskich  

w duchu poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych.  

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

1. Rozwój osobowości ucznia: 

- rozwój autonomii, niezależności oraz poczucia własnej wartości, 

- nabycie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania sytuacji konfliktowych, 

- wykształcenie postaw asertywnych i poprawnej komunikacji, 

- wrażliwość na potrzeby innych, 

- rozwój zainteresowań i pasji. 

 

2. Wykształcenie zdrowego i aktywnego stylu życia: 

- zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na dokonywanie trafnych wyborów, 

- rozwój świadomości na temat zagrożeń społecznych, 

 - zachęcanie do dalszych działań związanych ze zdrowym i aktywnym stylem życia. 

 

3. Uczenie szacunku do norm i wartości: 

- wzmocnienie więzi rodzinnych, 

- budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych w grupie, 

- utrwalanie zachowań sprzyjających wewnętrznej równowadze, 

-  uczenie szacunku, postaw kultury osobistej i tolerancji, 

- rozwój postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego i innych 

narodów, 
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4. Współpraca nauczycieli, wychowawców,  rodziców, uczniów i instytucji: 

- otoczenie specjalistyczną opieką wszystkich uczniów  wymagających pomocy, 

- zapewnienie pomocy rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, 

- pogłębienie świadomości uczniów i rodziców w zakresie współodpowiedzialności za 

niewłaściwe zachowanie. 

 

ZADANIA SZKOŁY 

1. Realizowanie programu nauczania skoncentrowanego na indywidualnym tempie 

rozwoju i możliwościach dziecka oraz pomoc w zdobyciu wiedzy i umiejętności  

na poziomie umożliwiającym kontynuację nauki na następnym etapie kształcenia.  

2. Udzielanie uczniom z niepełnosprawnością wszechstronnej pomocy i opieki 

specjalistycznej. 

3. Kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim poprzez wzbogacanie 

zasobu słownictwa uczniów.   

4. Uwzględnianie trójpodmiotowości oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń 

– szkoła – dom rodzinny  

5. Dążenie do jednokierunkowości oddziaływań wychowawczych środowiska rodzinnego 

i szkolnego ucznia.  

6. Opieka nauczycieli nad fizycznym i psychicznym rozwojem uczniów oraz 

kształtowanie predyspozycji i zdolności poznawczych uczniów.   

7. Kształtowanie u uczniów pozytywnego stosunku do nauki oraz rozwijanie ciekawości  

w poznawaniu otaczającego  świata i w dążeniu do prawdy.   

8. Sprzyjanie    rozwojowi    cech    osobowości    uczniów    niezbędnych    do opanowania    

właściwych    prospołecznych umiejętności i ukształtowania w nich prawidłowych 

postaw. 

9. Poszanowanie  godności  uczniów;  zapewnienie  im  przyjaznych,  bezpiecznych   

i  zdrowych  warunków do nauki i zabawy, działania indywidualnego i zespołowego, 

rozwijania samodzielności oraz odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie.   

10. Wspomaganie aktywności badawczej oraz działalności twórczej.   

11. Wyposażenie uczniów w umiejętności, wiadomości i sprawności potrzebne  

w sytuacjach życiowych i szkolnych, przy rozwiązywaniu problemów oraz niezbędne 

do rozumienia świata. 
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12. Zapewnienie  uczniom  dostępu  do  różnych  źródeł  informacji  i  możliwości  

korzystania  z  nich z zastosowaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych;   

13. Wychowanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania środków społecznego 

przekazu poprzez edukację medialną.   

14. Kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi.  

15. Budowanie postawy obywatelskiej, poszanowania tradycji i kultury własnego  

i innych narodów. 

 

16. 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 zaangażowania się w wolontariat. 

17. Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym 

upowszechnieni wiedzy o zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do 

działań na rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowania ekologią. 

18. Przygotowywanie do dokonywania świadomych i odpowiedzialnych wyborów  

w trakcie korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, krytycznej analizie 

informacji, bezpiecznego poruszania się w przestrzeni cyfrowej. 

 

ADRESACI DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH: 

 

1. Uczniowie.  

2. Rodzice i opiekunowie. 

3. Nauczyciele. 

4. Pracownicy niepedagogiczni szkoły. 

 

                                    WARTOŚCI ISTOTNE DLA UCZNIA 

1. Kształtowanie i wzmacnianie pozytywnego i realnego poczucia własnej wartości. 

2. Poznanie swoich mocnych stron, dostrzeganie i docenianie własnych sukcesów. 

3. Inicjatywa i radzenie sobie z przeszkodami, odporność na negatywne wpływy 

różnych patologicznych zjawisk społecznych oraz środków przekazu. 

4. Rozwijanie samodzielności, niezależności i odpowiedzialności. 
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5. Kształtowanie zdolności do samodzielnego myślenia, samopoznania, samooceny, 

postępowanie zgodne z własnym sumieniem. 

6. Rozwijanie wyobraźni, budzenie wrażliwości estetycznej. 

7. Gotowość do ciągłego dokształcania się, podnoszenie swoich kwalifikacji. 

8. Rozwijanie troski o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję 

psychiczną. 

9. Poznanie własnego środowiska i odczuwanie radości w obcowaniu z przyrodą – 

odkrywanie jej piękna i tajemnic. 

 

WARTOŚCI ISTOTNE DLA GRUPY 

 

1. Rozwijanie wzajemnego szacunku. 

2. Umiejętność pracy w zespole. 

3. Kształtowanie osobowości otwartej na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka. 

4. Rozumienie i akceptacja innych ludzi, a zwłaszcza osób z niepełnosprawnością. 

5. Przewidywanie konsekwencji własnego postępowania, podejmowanie 

odpowiedzialnych decyzji. 

6. Przestrzeganie zasad kulturalnego zachowania – wyrażane przez postawę, słowa, 

strój. 

7. Rozwijanie poczucia wspólnoty grupowej i podejmowanie wspólnych decyzji. 

8. Dbanie o przyjazną atmosferę w klasie, kultywowanie tradycji, zwyczajów i świąt 

klasowych, organizowanie imprez okolicznościowych integrujących uczniów  

i nauczycieli. 

9. Dbanie o estetykę sal lekcyjnych, korytarzy i otoczenia szkoły. 

 

                                      WARTOŚCI OGÓLNOLUDZKIE 

 

1. Wychowanie w tolerancji i szacunku dla odrębności innych. 

2. Poszanowanie cudzej własności. 

3. Rozwijanie szacunku dla tradycji i bohaterów narodowych. 

4. Propagowanie dziedzictwa regionalnego i kultury narodowej. 

5. Kształtowanie postaw prospołecznych. 

6. Kształtowanie świadomości ekologicznej i właściwych postaw wobec środowiska 

naturalnego. 
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7. Praca na rzecz innych: pomoc słabszym, chorym, starszym. 

8. Kształtowanie chrześcijańskiej postawy wobec drugiego człowieka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE  

DO REALIZACJI W KLASACH I – III 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna. 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej Integracyjnej  nr 11 w Tarnowie 

12 

 

Zadania: 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia; 

 zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny osobistej  

i aktywności fizycznej; 

 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia  

w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

 kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

 rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku; 

 kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego; 

 uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i roślin; 

 kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

Zadania: 

 kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  

 rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie obserwacji  

i własnych doświadczeń;  

 kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;  

 kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  

 przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własnego  

i innych ludzi;  

 zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;  

 

 rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu pomoc 

słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów. 

 

Kultura – wartości, normy, wzory zachowań. 
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Zadania: 

 kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;  

 kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, odróżniania 

dobra od zła;  

 kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami  

i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie  

w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 

organizowanych przez najbliższą społeczność;  

 kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi  

i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych 

należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby 

kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci;  

 kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, statusu 

materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 

respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapobiegania dyskryminacji;  

 inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 

wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otoczenia; 

przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających umiejętności 

praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;  

 przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie  

i rozwijanie własnych zainteresowań;  

 wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji narodowych 

oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokalną;  

 kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach ekspresji;  

 

 

 

 kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności 

za swoje decyzje i działania;  
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 kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej narodowości, 

wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

Zadania: 

 zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia życia  

i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie  

i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, 

respektowanie ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu  

i multimediów; 

 przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urządzeń 

technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i poruszania się po drogach;  

 przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapobiegania  

i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

 kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w miejscu nauki 

i zabawy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE DO REALIZACJI PODCZAS 

GODZIN DO DYSPOZYCJI WYCHOWAWCY W KLASACH IV–VIII 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna. 

Zadania – klasa IV 
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 Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. 

 Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnej motywacji do działania.  

 Nabywanie umiejętności gromadzenia i porządkowania wiedzy o sobie.  

 Kształtowanie postaw otwartych na poszukiwanie pomocy oraz porady, kiedy zaczynają 

się trudności i kiedy wybór jest ważny i trudny. 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia. 

 

Zadania – klasa V 

 Zachęcanie uczniów do pracy nad własną motywacją oraz analizą czynników, które ich 

demotywują. 

 Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.  

 Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz akceptowania ograniczeń 

i niedoskonałości. 

 

Zadania – klasa VI 

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości.  

 Kształtowanie konstruktywnego obrazu własnej osoby, np. świadomości mocnych  

i słabych stron.  

 Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako najważniejszych wartości. 

 Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia fizycznego. 

 

Zadania – klasa VII 

 Kształtowanie postawy proaktywnej, w której uczeń przejmuje inicjatywę, ale też 

odpowiedzialności za swoje działania, decyzje.  

 Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie konkretnych celów.  

 Rozwijanie umiejętności hierarchizacji zadań.  

 Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określanie osobistego potencjału.  

 

 

 Kształtowanie świadomości własnego ciała z uwzględnieniem zmian fizycznych  

i psychicznych w okresie dojrzewania. 

 

Zadania – klasa VIII 
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 Kształtowanie postawy uczniów nastawionej na rozwiązania – charakteryzującej się 

samoświadomością, wyobraźnią, kreatywnością.  

 Kształtowanie umiejętności wyznaczania sobie celów krótko- i długoterminowych.  

 Rozwijanie umiejętności ustalania priorytetów, uwzględniając kryteria ważności  

i pilności.  

 Rozwijanie umiejętności oceny własnych możliwości.  

 Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu dbania o zdrowie psychiczne. 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych. 

 

Zadania – klasa IV 

 Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej podstawę 

współdziałania.  

 Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb.  

 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi.  

 Kształtowanie postawy szacunku i zrozumienia wobec innych osób.  

 Rozwijanie zdolności do inicjowania i podtrzymywania znaczących głębszych relacji.  

 Budowanie atmosfery wzajemnego szacunku w społeczności szkolnej. 

 

Zadania – klasa V 

 Rozwijanie umiejętności rozumienia innych, która sprzyja efektywnej współpracy.  

 Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich sytuacji 

(wolontariat).  

 Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, klub, drużyna, 

wspólnota).  

 Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów rozwiązywania 

problemów, na nową wiedzę.  

 

 Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących i autorytetów. 

 

Zadania – klasa VI 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.  
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 Uwrażliwianie na różne obszary ludzkich problemów i potrzeb poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania pomocy (wolontariat).  

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, przekonań  

i poglądów.  

 Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka.  

 Rozwijanie samorządności. 

 

Zadania – klasa VII 

 Kształtowanie umiejętności wchodzenia w interakcje z ludźmi w sposób zapewniający 

zadowolenie obydwu stron.  

 Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijanie własnej kreatywności. 

 Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i innych (wolontariat). 

 

Zadania – klasa VIII 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwania takich rozwiązań, które stwarzają korzyści dla 

obydwu stron.  

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania zespołowego 

poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, specjalizacji, kompetencji.  

 Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny  

i społeczeństwa. 

 

Kultura – wartości, normy i wzory zachowań. 

Zadania – klasa IV 

 Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka. 

 Uwrażliwianie na kwestie moralne, np. mówienia prawdy, sprawiedliwego traktowania.  

 Kształtowanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia.  

 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. 

 

 

Zadania – klasa V 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

 Budowanie samoświadomości dotyczącej praw, wartości, wpływów oraz postaw.  

 Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.  
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 Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem sytuacji  

i miejsca. 

 

Zadania – klasa VI 

 Rozwój zainteresowań, poszerzenie autonomii i samodzielności. 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy wpływów 

rówieśników i mediów na zachowanie.  

 Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań i czynników które 

na nie wpływają.  

 Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego. 

 

Zadania – klasa VII 

 Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Rozwijanie pozytywnego stosunku do procesu kształcenia i samokształcenia, 

zaangażowania w zdobywanie wiedzy i umiejętności.  

 Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, prawdomówność, 

rzetelność i wytrwałość.  

 Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

 

Zadania – klasa VIII 

 Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie umiejętności 

korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych narodowości. 

 Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat zasad humanitaryzmu.  

 Rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej poprzez podejmowanie działań na 

rzecz lokalnej społeczności. 

 

 

 

 

 

Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

Zadania – klasa IV 

 Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów rozwiązywania 

problemów.  
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 Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.  

 Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych technologii 

informacyjnych. 

 Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń z nimi związanych.  

 Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach z innymi. 

 

Zadania – klasa V 

 Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji.  

 Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego postępowania.  

 Dokonywanie analizy wpływu nastawienia do siebie i innych na motywację do 

podejmowania różnorodnych zachowań. 

 Rozwijanie poczucia osobistej odpowiedzialności, zachęcanie do angażowania się  

w prawidłowe i zdrowe zachowania.  

 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od komputera  

i internetu. 

 

Zadania – klasa VI 

 Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc w trudnych 

sytuacjach.  

 Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej oraz promowanie 

rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi emocjami oraz  

z zachowaniami agresywnymi.  

 Kształtowanie przekonań dotyczących znaczenia posiadanych informacji, których 

wykorzystanie pomaga w redukowaniu lęku w sytuacjach kryzysowych.  

 Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do ochrony danych 

osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w sieci. 

 

 

Zadania – klasa VII  

 Rozwijanie postaw opartych na odpowiedzialności za dokonywane wybory  

i postępowanie.  

 Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa dotyczącego postępowania w sprawach nieletnich.  
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 Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom seksualnym. 

 Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, niesienia pomocy 

dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich negatywnych skutków.  

 Rozwijanie umiejętności lepszego rozumienia siebie poprzez poszukiwanie i udzielanie 

odpowiedzi na pytania: Kim jestem? Jakie są moje cele i zadania życiowe? 

 

Zadania – klasa VIII 

 Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków posiadania, zażywania  

i rozprowadzania środków psychoaktywnych.  

 Rozwijanie umiejętności wykorzystywania elementów negocjacji i mediacji w sytuacji 

rozwiązywania konfliktów.  

 Rozwijanie umiejętności podejmowania działań zgodnych ze zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy.  

 Utrwalanie umiejętności oceny konsekwencji podejmowanych działań dla siebie i dla 

innych – określanie alternatywnych rozwiązań problemu.  

 Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu – podstawy 

negocjacji i mediacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ  

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH  

NA ROK SZKOLNY 2020/2021 

 

ZDROWIE – edukacja zdrowotna 

Działania 
Sposoby/metody/formy 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
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Promocja zdrowia 

Realizacja projektu „Szkoła 

promująca zdrowie” 

„ Dzień koloru…” Smacznie, 

zdrowo, kolorowo 

„ Śniadanie daje moc” 

- większa świadomość 

uczniów, rodziców, 

nauczycieli, 

 

- wykształcenie postaw 

prozdrowotnych 

zespół ds. 

promocji 

zdrowia 

M. Cetera 

M. Owsiany 

B. Sulowska 

A. Szuba 

według 

harmonogramu 

Racjonalne 

odżywianie 

- udział w programach  

i akcjach:  

„Program dla szkół – 

udostępnianie uczniom 

owoców i warzyw”  

„Program dla szkół – 

udostępnianie mleka 

i produktów mlecznych” 

- wypracowanie 

nawyku zdrowego 

odżywiania, 

dyrektor szkoły, 

wychowawcy 

świetlicy 

cały rok 

- pogadanki na temat 

zdrowego odżywiania się. 

- uzyskiwanie 

odpowiedniej wiedzy  

o żywności i żywieniu 

wychowawcy 

zgodnie  

z programem 

nauczania 

Profilaktyka  

-przeciwpróchnicza 

- wad wzroku 

- fluoryzacja zębów 

- wypracowanie 

nawyku dbania  

o higienę jamy ustnej 

pielęgniarka     

szkolna 
cały rok - badanie wzroku 

- wczesne wykrycie 

wad wzroku 

 

Badania 

profilaktyczne 

- badania przesiewowe kl. VI 
- diagnostyka 

zdrowotna 
- bilans uczniów kl. I, III, VII 

Higieniczne 

warunki nauki 

- udział uczniów w zajęciach 

gimnastyki korekcyjnej 

- wykształcenie 

prawidłowej postawy 

ciała  

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

cały rok –  

1 godz. w tyg. 

klasy I-III 

- pogadanki z uczniami 

- wzrost wiedzy 

uczniów na temat 

prawidłowej postawy 

ciała 

pielęgniarka 

szkolna 
według potrzeb 

- dostosowanie wysokości 

stolików i krzeseł do wzrostu 

uczniów 

- zapewnienie 

bezpiecznych 

 i higienicznych 

warunków nauki 

wychowawcy 
wrzesień  

2020r. 

 

Prelekcje na temat 

epidemii- 

COVID19 

Pogadanki  na temat  

zapobiegania COVID-19 

- wzrost wiedzy 

uczniów na temat 

COVID-19 

wychowawcy, 

wychowawcy 

świetlicy 

cały rok 

Ochrona przed 

rozprzestrzenia-

niem się COVID-

19 

- ozonowanie szkoły przed 

rozpoczęciem roku szkolnego, 

- mierzenie temperatury przed 

wejściem do szkoły, 

- częste mycie rąk i ich 

dezynfekcja   

- regularne wietrzenie sal i 

pomieszczeń szkolnych, 

- regularna dezynfekcja ławek, 

biurek, szafek, poręczy i 

innych elementów narażonych 

na bezpośredni kontakt, 

- wydzielenie izolatki, 

- zapewnienie 

bezpiecznych 

 i higienicznych 

warunków nauki 

 

- Dyrektor 

szkoły 

- Wicedyrektor 

- wychowawcy 

- wychowawcy 

świetlicy 

- nauczyciele 

- specjaliści 

- pracownicy 

obsługi 

cały rok 
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- opracowanie procedur 

bezpieczeństwa 

Zachęcanie 

uczniów do 

aktywnego  

i zdrowego 

sposobu spędzania 

czasu wolnego. 

Rozwijanie 

zainteresowań. 

- zajęcia pozalekcyjne 

- kółka zainteresowań 

- wycieczki 

- imprezy 

- zajęcia w świetlicy szkolnej 

- uczniowie w sposób 

aktywny i zdrowy 

spędzają czas wolny 

nauczyciele 

prowadzący 

zajęcia 

pozalekcyjne  

i koła 

zainteresowań, 

wychowawcy 

świetlicy, 

wychowawcy 

klas 

cały rok – 

według planu 

zajęć 

Projekt „Promocja 

zdrowego i 

ekologicznego 

stylu życia” 

- wolontariat 

- uczniowie w sposób 

aktywny i zdrowy 

spędzają czas wolny 

samorząd 

uczniowski 

A. Błyskal 

P. Martyka 

J. Panek-Banaś 

cały rok 

Projekt „Żyj 

zdrowo” 

- spotkania z ludźmi 

zajmującymi się zdrowiem, 

profilaktyką, aktywnością 

fizyczną: pedagogiem, 

dietetykiem, fizjoterapeutą, 

instruktorem sportu 

- warsztaty i pogadanki gdzie 

wskazane jest posługiwanie 

się różnymi materiałami 

poglądowymi; planszami, 

filmami  

- zajęcia otwarte dla rodziców  

- wystawy  prac uczniów   

- uczennice dbają         

o zdrowy styl życia 

- poszerzają wiedzę     

o zdrowym odżywianiu 

oraz różnych formach 

aktywności fizycznej 

B. Sulowska  

A. Szuba 

uczennice kl. VI 

-VII 

cały rok 

 

 

 

Promocja zdrowia 

psychicznego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw i zachowań 

proekologicznych 

- pogadanki na temat przyczyn 

stresu i sposobów radzenia 

sobie z nim 

- uczniowie znają 

przyczyny stresu  

i potrafią sobie  

z nim radzić. 

psycholog 

szkolny,  

pedagog 

szkolny, 

wychowawcy 

według potrzeb 
- realizacja elementów 

programu profilaktyki i 

promocji zdrowia 

psychicznego  „Apteczka 

pierwszej pomocy 

emocjonalnej” 

- większa liczba 

pozytywnych strategii 

radzenia sobie  

w trudnych sytuacjach, 

- lepsze umiejętności 

społeczne dzieci, 

- zmniejszenie liczby 

zachowań 

antyspołecznych. 

- Tydzień Ekologiczny – 

obchody  „Dnia Ziemi” 

- rajd wiosenny 

- wykształcenie postaw  

i zachowań 

proekologicznych. 

B. Kozioł 

K. Witek 

19-23 kwiecień 

2021r. 

- udział w akcji „Sprzątanie 

świata” 
wychowawcy 

październik 

2020r. 

- segregacja śmieci wychowawcy cały rok 

- zbiórka baterii B. Kozioł cały rok 

- zbiórka elektrośmieci 
 koordynator 

dyrektor szkoły 
cały rok 
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- akcja ekologiczna „Rowerem 

do szkoły” 
D. Janicka 

kwiecień  

2021r. 

- giełda sadzonek D. Janicka maj 2021r. 

Propagowanie 

aktywności 

sportowej 

- zawody sportowych na 

terenie szkoły 

- zaangażowanie 

uczniów w sportowy 

styl życia, 

 

- rozwój zainteresowań  

w zakresie sportu  

i turystyki 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

według potrzeb 

- zajęcia sportowe 

pozalekcyjne 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

cały rok - 

według planu 

zajęć 

- udział w pozaszkolnych 

zawodach sportowych 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

według potrzeb 

Rajd turystyczno- patriotyczny B. Kozioł wrzesień 2020r. 

RELACJE – kształtowanie postaw społecznych 

Działania 
Sposoby/metody/formy 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Integracja 

społeczności 

szkolnej 

- Rozpoczęcie  

roku szkolnego 

- pogłębienie relacji  

i nawiązanie więzi,  

 

- stworzenie życzliwej 

atmosfery 

E. Śmiałek 

J. Możdzeń 

M.Stach 

   2 wrzesień 

        2020r. 

- Ślubowanie klas pierwszych 
E.Gorzkowska 

M. Cetera 

15 październik 

      2020r. 

- Mikołajki A. Błyskal 
     7 grudzień  

2020r. 

- Jasełka 
A. Ocetkiewicz 

W.Ochał 

17 grudzień 

2020r. 

- Bal Karnawałowy K. Trytko 
luty  

2021r. 

- Piknik Ekologiczny – Mam 

Talent 

J. Rosiak 

J. Wstępnik 

    1 czerwiec 

2021r. 

- Pożegnanie kl. VIII 
M. Włodek 

M. Duraczyńska 

   24 czerwiec 

        2021r. 

- Zakończenie roku szkolnego 

G. Tutaj 

E.Sikora 

 

25 czerwiec 

2021r. 

Integracja zespołu 

klasowego 

- wycieczki integracyjne klas 

IV-VIII,  

- zielone szkoły, 

- imprezy klasowe  

- pogłębienie relacji  

i więzi w klasie,  

- stworzenie przyjaznej 

atmosfery 

wychowawcy,  

nauczyciele 

wspomagający 

według potrzeb 

Integracja 

środowiska 

wychowawczego 

Współpraca z rodzicami 

poprzez: 

- opiniowanie i uchwalenie 

Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego Szkoły 

- Rada Rodziców 

zaopiniowała  

i uchwaliła Program 

Wychowawczo – 

Profilaktyczny Szkoły 

Zespół ds. 

programu 

Wychowawczo-

Profilaktyczne-

go Szkoły 

M. Buczek 

E. Grych 

pedagog 

wrzesień 2020r. 

 według potrzeb 

- organizowanie imprez 
- rodzice angażują się  

w pomoc przy 

realizacji imprez 

szkolnych  

dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści 

według 

harmonogramu 

- zebrania i konsultacje 
według 

harmonogramu 
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- indywidualne spotkania  

i rozmowy 

i klasowych, chętnie 

odwiedzają szkołę, 

interesują się sprawami 

dziecka i szkoły, 

 

- wzrost kompetencji 

rodziców w zakresie 

wychowania 

pracujący  

w szkole według potrzeb 

- wyjścia i wycieczki 

organizowane przez szkołę 
wychowawcy według potrzeb 

Zapoznanie rodziców 

z dokumentacją szkoły 
wychowawcy wrzesień 2020r. 

Przestrzeganie 

norm współżycia  

w grupie 

rówieśniczej 

- wdrażanie i nauka 

przestrzegania regulaminu 

szkoły, reguł zachowania na 

lekcji  

i w czasie przerw, 

- indywidualne rozmowy  

z uczniami, 

- zawieranie kontraktów  

z uczniami.  

- uczniowie 

przestrzegają norm 

współżycia w grupie 

rówieśniczej 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny, 

psycholog 

szkolny 

cały rok 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

w stosunku  

do osób z 

niepełnospra-

wnością. 

- uświadamianie uczniom że 

osoby z niepełnosprawnością  

są integralną częścią 

społeczności szkolnej poprzez:  

 pogadanki,  

 zajęcia edukacyjno – 

wychowawcze 

- indywidualizacja procesu 

nauczania, 

- zapewnienie pomocy 

psychologiczno – 

pedagogicznej, 

- zapewnienie bezpieczeństwa 

na terenie szkoły. 

- uczniowie prezentują 

prawidłowe postawy  

w stosunku do osób  

z niepełnosprawnością. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści 

pracujący  

w szkole 

cały rok 

Motywowanie 

uczniów szkoły do 

aktywności na 

rzecz innych.  

- zaangażowanie uczniów  

w wolontariat, 

- udział w różnych akcjach 

realizowanych na terenie 

szkoły i poza nią,  

- pomoc koleżeńska 

- uczniowie są wrażliwi 

na potrzeby innych. 

Samorząd 

Uczniowski, 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

pracujący  

w szkole 

według potrzeb 

Kształtowanie 

umiejętności 

komunikowania się 

Uczenie umiejętności 

komunikowania się i słuchania 

podczas lekcjach 

wychowawczych i 

warsztatów, zajęć 

pozytywnych oddziaływań 

wychowawczych 

- wzrost liczby 

uczniów potrafiących 

wykorzystywać zasady 

komunikacji 

interpersonalnej  

w codziennych 

kontaktach. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

psycholog 

szkolny, 

pedagog 

szkolny, 

logopeda 

 

 

cały rok 

KULTURA – wartości, normy, wzory zachowań 

Działania 
Sposoby/metody/formy 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych   

i obywatelskich. 

- organizacja uroczystości   

o charakterze religijnym – 

Dzień papieski 

- uczeń rozumie 

potrzebę kultywowania 

świąt państwowych  

i religijnych, 

 

- wyraża postawę 

szacunku wobec 

M. Małochleb 

K. Marsy 

 

16 pażdziernik 

2020r. 

- organizacja uroczystości   

o charakterze patriotycznym- 

Święto Odzyskania 

Niepodległości 

M. Proszowska 

M. Maślanka-

Cichoń 

10 listopad 

2020r. 
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- uczestnictwo  

w uroczystościach 

pozaszkolnych, 

Ojczyzny i symboli 

narodowych, 

 

- zna najważniejsze 

momenty  

w historii Polski, 

 

- wzrost świadomości  

religijnej 

wychowawcy według potrzeb 

- organizacja Święta Patrona 

szkoły, 

A. Forajter 

D. Janicka 

 

6 październik 

2020r. 

- realizacja treści 

patriotycznych na lekcjach, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

według 

programu 

nauczania 

- współpraca z parafią  

Św. Rodziny (udział  

w rekolekcjach 

wielkopostnych), 

dyrektor szkoły, 

s. S. Szewczyk 

marzec 

/kwiecień  

2021r. 

Uchwalenie Konstytucji  

3 Maja 

A. Szuba 

K. Kozioł 

30 kwiecień 

2021r. 

Kształtowanie 

postawy 

kulturalnego 

zachowania się  

w szkole  

i w miejscach 

publicznych. 

Kultura języka na 

co dzień. 

- propagowanie kulturalnego 

zachowania się, w tym 

poszanowania mienia, 

cudzych dóbr materialnych i 

osobistych poprzez: 

 pogadanki,  

 prezentacje,  

 zapoznanie z literaturą, 

 wskazywanie wzorców 

zachowań, 

 

 

- uczniowie zachowują 

się w sposób 

kulturalny, 

  

- uczeń szanuje mienie 

szkoły materialne i 

osobiste, cudze dobra, 

  

- uczniowie są 

wyczuleni na kulturę 

słowa, 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści  

pracujący  

w szkole 

cały rok 

   

Poznanie dorobku 

polskiej kultury  

i tradycji. 

- wyjścia do muzeum, kina, 

teatru - spotkania z ludźmi 

kultury  

i sztuki, 

- kultywowanie tradycji  

i zwyczajów (wigilia, 

andrzejki, jasełka). 

- uczniowie znają 

kulturę i tradycję 

własnego kraju. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści  

pracujący  

w szkole 

cały rok 

Kształtowanie 

umiejętności 

doboru 

estetycznego 

ubioru, dbania  

o estetyczny 

wygląd szkoły  

i otoczenia. 

- rozmowy na temat 

właściwego stroju, 

- przygotowanie dekoracji  

i gazetek tematycznych.  

- uczniowie  potrafią 

dobrać strój do 

okoliczności, 

 

- uczniowie dbają  

o estetyczny wygląd 

szkoły i otoczenia. 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści 

pracujący  

w szkole 

cały rok 

Edukacja medialna, 

kulturalna  

i czytelnicza. 

- konkursy czytelnicze,  

- lekcje biblioteczne, 

- kontrola czytelnictwa, 

- kąciki czytelnicze, 

- wykorzystanie 

nowoczesnych technologii  

- wysoki poziom 

czytelnictwa wśród 

uczniów,  

- znajomość  

i umiejętność 

posługiwania się 

nowoczesną 

technologią, 

nauczyciel 

bibliotekarz, 

wychowawcy, 

nauczyciele. 

cały rok 
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Szacunek wobec 

nauczycieli i 

innych 

pracowników 

szkoły. 

- organizacja i udział  

w akademii z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

- uczniowie okazują 

szacunek nauczycielom  

i pracownikom szkoły. 

A. Latawska 

M. Buczek 

14 październik 

2020r. 

Kształtowanie  

tolerancji i 

szacunku dla 

innych kultur. 

- udział w projektach: 

 Smaki Europy, 

 

- wykształcenie postaw 

szacunku i tolerancji 

dla innych kultur.  

A. Forajter,  

J. Woźniak – 

Partyka, 

wychowawcy, 

rodzice 

17 grudzień 

2020r. 

Podtrzymywanie  

i rozwijanie 

tradycji szkoły. 

- prowadzenie kroniki 

szkolnej, 

- organizowanie uroczystości 

klasowych i szkolnych, 

- prowadzenie strony 

internetowej szkoły. 

- uczniowie  

i nauczyciele 

podtrzymują tradycje 

szkoły. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści  

pracujący  

w szkole. 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEZPIECZEŃSTWO – profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych) 

Działania 
Sposoby/metody/formy 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 
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Pedagogizacja 

rodziców 

Rozmowy, pogadanki, 

prelekcje, konsultacje, 

warsztaty, porady, 

- wzrost świadomości, 

zdobycie wiedzy  na 

temat bezpieczeństwa  

i profilaktyki  

zachowań 

ryzykownych 

wychowawcy, 

 pedagog, 

psycholog, 

dyrektor,  

zewnętrzni 

realizatorzy 

wrzesień  

2020r. 

 

według potrzeb 

Rozwijanie 

odpowiedzialności  

za własne zdrowie  

i bezpieczeństwo 

- spotkanie z przedstawicielem 

Policji – pogadanka na temat 

bezpieczeństwa na drodze,  

- spotkanie z osobą 

przeprowadzającą dzieci przez 

jezdnię – uczniowie klasy klas 

pierwszych, 

- popularyzacja  materiałów 

edukacyjnych związanych  

z bezpieczeństwem na drodze 

- pogadanka z przedstawiciela 

WOPR – u/Policji  na temat  

bezpiecznego wypoczynku 

podczas ferii zimowych  

i letnich, 

- nabycie umiejętności 

bezpiecznego  

i odpowiedzialnego  

poruszania się po 

drodze, 

 

- nabycie umiejętności 

bezpiecznego 

spędzania czasu 

wolnego podczas ferii 

pedagog 

szkolny 

wrzesień  

2020r. 

 

styczeń/luty  

2021r. 

 

czerwiec  

2021r. 

- przygotowanie do życia  

w środowisku szkolnym  

i społecznym uczniów klasy 

VII a, VII b, VIII a, VIII b 

- nabycie umiejętności 

praktycznych 

przydatnych w życiu 

codziennym, 
M. Grecki 

K. Pepliński 

cały rok 

- przygotowanie uczniów do 

egzaminu na kartę rowerową. 

- uzyskanie karty 

rowerowej przez 

uczniów. 

maj 

2021r. 

Zapobieganie 

niebezpiecznym 

zachowaniom  

w szkole i poza nią 

- edukacja uczniów pod kątem 

bezpiecznego i kulturalnego 

zachowania się podczas zajęć  

w szkole i poza szkołą, 

- zapoznanie z regulaminami  

i procedurami 

obowiązującymi  

w szkole, 

- sprawowanie opieki podczas 

przerw międzylekcyjnych.  

- uczniowie znają  

i  przestrzegają szkolne 

regulaminy  

i procedury, 

 

- uczniowie czują się 

bezpiecznie w szkole. 

dyrektor szkoły, 

wszyscy 

nauczyciele  

i specjaliści 

pracujący  

w szkole 

cały rok 

Diagnoza potrzeb 

- opracowanie diagnozy  

w zakresie występujących  

w środowisku szkolnym 

czynników chroniących  

i czynników ryzyka, ze 

szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych  

z używaniem substancji 

psychoaktywnych środków 

zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. 

- określenie czynników 

chroniących i 

czynników ryzyka 

pedagog 

szkolny, 

psycholog 

szkolny 

semestr I 

(wrzesień 2020) 

Prawa i obowiązki 

wynikające z roli 

dziecka i ucznia 

Podnoszenie poziomu wiedzy 

na temat praw i obowiązków 

poprzez: 

-  lekcje wychowawcze 

- gazetki tematyczne 

- edukację rodziców  

i nauczycieli. 

- uczniowie znają 

swoje prawa  

i obowiązki, 

 

- uczniowie wypełniają 

swoje obowiązki, 

 

- rodzice i nauczyciele 

przestrzegają praw 

dziecka i ucznia, 

dyrektor szkoły, 

wszyscy 

nauczyciele  

i specjaliści 

pracujący  

w szkole 

cały rok 
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Obowiązek szkolny 

 

- systematyczne 

kontrolowanie frekwencji 

uczniów,  

- diagnozowanie przyczyn 

absencji, 

- rozmowy z rodzicami, 

- indywidualne rozmowy, 

z uczniami uchylającymi się 

od obowiązku szkolnego, 

- motywowanie do realizacji 

obowiązku szkolnego. 

- uczniowie rzetelnie 

realizują obowiązek 

szkolny, 

 

- uczniowie znają 

konsekwencje prawne 

nie wypełniania 

obowiązku szkolnego, 

 

- wzrost 

odpowiedzialności 

rodziców. 

wychowawcy, 

psycholog 

szkolny, 

pedagog 

szkolny 

cały rok 

Zachowanie  

w sytuacjach 

wypadkowych 

- zapoznanie z planem 

ewakuacji szkoły,  

- próbna ewakuacja uczniów. 

- uczniowie znają plan 

ewakuacji szkoły, 

 

- potrafią właściwie 

zachować się podczas 

próbnej ewakuacji. 

osoba 

odpowiedzialna 

za szkolenia 

BHP 

2 razy w roku 

szkolnym 

Profilaktyka 

przemocy i agresji 

- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, 

- warsztaty, 

- realizacja programów 

profilaktycznych, 

-współpraca z policją, służbą 

zdrowia, Ośrodkiem 

Interwencji Kryzysowej, 

- indywidualne rozmowy  

z uczniami, 

- zawieranie kontraktów, 

- propagowanie wśród 

uczniów właściwych 

zachowań, 

- chwalenie i nagradzanie 

zachowań akceptowanych 

społecznie, 

- obserwacja uczniów na 

lekcjach i przerwach, 

- wyciąganie konsekwencji  

w przypadku niewłaściwych 

zachowań. 

- uczeń rozróżnia 

zachowania agresywne  

i potrafi panować nad 

emocjami, 

 

-  uczeń potrafi radzić 

sobie z agresją, 

 

- uczeń prezentuje 

zachowania 

akceptowane 

społecznie. 

dyrektor szkoły, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

i specjaliści 

pracujący  

w szkole 

cały rok 

- udział w Kampanii „Biała 

wstążka”, 

- realizacja elementów 

Kampanii społecznej „Bądź 

kumplem nie dokuczaj” 

psycholog 

szkolny, 

pedagog 

szkolny 

listopad  

2020r. 

 

cały rok 

Edukacja medialna 

- indywidualne rozmowy  

z uczniami i rodzicami, 

- realizacja programów 

edukacyjno – 

profilaktycznych, 

- przeprowadzenie akcji 

informacyjno - edukacyjnej  

w ramach „Dnia 

Bezpiecznego Internetu”. 

 

- uczniowie  potrafią 

dokonywać selekcji 

materiałów z mediów, 

 

- odpowiedzialnie 

korzystają z internetu,  

 

- aktywnie uczestniczą 

w przeprowadzanych 

akcjach. 

 

pedagog 

szkolny, 

psycholog 

szkolny, 

nauczyciel 

informatyki 

według potrzeb 

 

luty  

2021r. 
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Profilaktyka 

uzależnień 

Przekazywanie wiedzy  

z zakresu problematyki 

dotyczącej nałogów, 

szkodliwości zażywania 

substancji psychoaktywnych, 

kształtowanie zachowań  

asertywnych poprzez: 

- realizację elementów 

programu edukacyjno – 

profilaktycznego „Nie pal 

przy mnie proszę” (klasy I-III) 

„Znajdź właściwe 

rozwiązanie”  

(klasy IV-V”) 

- realizację innych programów 

edukacyjno - 

profilaktycznych, 

- indywidualne rozmowy  

z uczniami i rodzicami, 

- gazetki tematyczne.  

- uczeń ma wiedzę na 

temat szkodliwość 

stosowania używek, 

 

- uczeń zachowuje się  

w sposób asertywny. 

realizator 

zewnętrzny, 

pedagog 

szkolny, 

psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

według potrzeb 

Konstruktywne 

rozwiązywanie 

konfliktów 

Zapoznanie uczniów ze 

sposobami rozwiązywania 

sytuacji konfliktowych, 

uczenie negocjowania  

i przepraszania: 

- lekcje wychowawcze, 

- indywidualne rozmowy  

z uczniami, 

- praktyczne ćwiczenia 

rozwiązywania konfliktów. 

- uczniowie potrafią  

w sposób 

konstruktywny 

rozwiązywać konflikty. 

pedagog 

szkolny, 

psycholog 

szkolny, 

wychowawcy 

według potrzeb 

 

 

 

    

Rozwój intelektualny ucznia 

Działania 
Sposoby/metody/formy 

realizacji 
Oczekiwane efekty 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

realizacji 

Praca z uczniem 

zdolnym 

- przygotowanie do 

konkursów, olimpiad 

przedmiotowych, 

- prowadzenie kół 

zainteresowań 

- różnicowanie zadań na 

lekcji, 

- dodatkowe zadania, 

- udział uczniów w zajęciach 

poza terenem szkoły, 

- korzystanie z różnych źródeł 

informacji, 

- uświadomienie uczniom roli 

wykształcenia jako inwestycji  

w samego siebie, 

- bieżące diagnozowanie 

potrzeb uczniów- 

- udział i sukcesy  

w konkursach  

i olimpiadach, 

 

- uczeń rozumie rolę 

wykształcenia, 

 

- uczeń korzysta  

i stosuje w praktyce  

różne źródła 

informacji. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

cały rok 

Praca z uczniem 

mającym  trudności  

w nauce 

- objecie pomocą 

psychologiczno – 

pedagogiczną, 

- zminimalizowanie 

trudności w nauce, 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 

pracujący  

w szkole 

cały rok 
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- dostosowanie wymagań 

edukacyjnych do możliwości 

psychofizycznych ucznia, 

- organizowanie pomocy 

koleżeńskiej, 

- współpraca ze specjalistami 

pracującymi w szkole  

i w poradniach, 

- współpraca z rodzicami, 

- kształtowanie umiejętności 

efektywnego przyswajania 

wiedzy, 

- pomoc w odrabianiu zadań 

domowych na świetlicy 

szkolnej, 

- bieżące diagnozowanie 

potrzeb uczniów. 

- nabycie umiejętności 

efektywnego 

przyswajania wiedzy, 

  

- systematyczne 

odrabianie zadań  

i przygotowywanie się 

do lekcji, 

 

- trafna diagnoza 

potrzeb uczniów. 

Kreatywne  

i krytyczne 

myślenie oraz 

rozwiązywanie 

problemów. 

- zachęcanie do podejmowania 

wysiłku umysłowego, 

- stosowanie metod 

aktywizujących uczniów, 

- dobór programów 

dostosowanych do potrzeb  

i możliwości uczniów. 

- uczniowie podejmują 

wysiłek umysłowy, 

 

- uczniowie myślą  

w sposób kreatywny  

i krytyczny,  

 

- potrafią rozwiązywać 

problemy. 

wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok 

Promocja uczniów 

zdolnych 

- informacje na stronie 

internetowej o sukcesach 

uczniów; 

- prezentacje dyplomów, 

pucharów, medali, 

- informacje w gablotach 

- stwarzanie możliwości do 

autoprezentacji swoich prac, 

talentów, umiejętności, 

- organizacja pikniku Mam 

Talent. 

- wzrost wizerunku 

uczniów i szkoły  

w środowisku, 

 

- uczeń zna swoją 

wartość, 

 

- uczeń ma możliwość 

zaprezentowania 

swoich zdolności  

i talentów. 

dyrektor 

szkoły 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowcy, 

oraz nauczyciele 

odpowiedzialni 

za piknik Mam 

Talent 

cały rok 

 

Realizacja zaplanowanych zadań i działań w szkole, uzależniona będzie od stanu 

epidemiologicznego w kraju i regionie 

 

 

 

 

 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU  

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

 

Cele ewaluacji: 

1. Ocena skuteczności Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły. 
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2. Dostarczenie zainteresowanym podmiotom (tj. nauczycielom, uczniom, rodzicom, dyrekcji 

szkoły) informacji o skuteczności podjętych w nim działań. 

2. Sformułowanie wniosków i rekomendacji, które będą stanowiły podstawę do ewentualnego 

udoskonalenia Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły przez zespół. 

 

Narzędzia ewaluacji 

 

Podstawę dla sformułowania oceny realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły 

stanowią narzędzia stosowane w ramach wewnętrznego mierzenia jakości pracy szkoły: 

- sprawozdania, 

- analizy, dane statystyczne, 

- badania ankietowe w zakresie stosowania substancji psychoaktywnych oraz innych zachowań 

ryzykownych, 

- zapisy w dokumentacji, 

- opinie, wnioski, 

- obserwacje, hospitacje, 

- programy, scenariusz itp. 

 

Oczekiwane efekty działań wychowawczo – profilaktycznych szkoły 

 

Przebieg pracy wychowawczo – profilaktyczno i jej rezultaty będą poddawane systematycznej 

obserwacji i ocenie. Oczekiwane efekty zostały zawarte w harmonogramie działań. 

 

W trakcie realizacji założeń zawartych w niniejszym dokumencie, ewaluacja będzie miła charakter 

kształcący. Polegać będzie na poprawie i wzmacnianiu programu, tj. bieżącej korekcie określonych 

jego części. Po trzech latach zostanie przeprowadzona ewaluacja podsumowująca, która określi czy 

program powinien być kontynuowany, czy jest efektywny i pozwolił osiągnąć wyniki zgodnie  

z oczekiwaniami oraz czy działania były jednoznaczne i właściwie dobrane. Harmonogram działań 

wychowawczo – profilaktycznych jest aktualizowany corocznie.  

 

  

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej  z dnia 

22 stycznia 2018 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówka systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomani (Dz. U. poz. 214) wprowadzono w maju 2018 roku zmiany  

w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły w zakresie wymaganym  

w rozporządzeniu. 
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Zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły wprowadził zespół  

w składzie: 

mgr Katarzyna Marsy 

mgr Natalia Piekarz 

mgr Grażyna Tutaj 

mgr Adela Latawska 

 

 

Ponadto we wrześniu 2018 roku uaktualniono Harmonogram działań wychowawczo – 

profilaktycznych na rok szkolny 2018/2019. 

 

Zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły wprowadził zespół  

w składzie: 

mgr Monika Buczek  

mgr Natalia Piekarz 

mgr Katarzyna Marsy 

 

 

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 27.09.2018 roku 

zaakceptowano  zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły. 

 

 

 

                 We wrześniu 2019 r. dokonano aktualizacji Harmonogramu działań 

wychowawczo – profilaktycznych na rok szkolny 2019/2020. 

 

Zmiany zostały wprowadzone przez zespół w składzie: 

 mgr Monika Buczek  

mgr Katarzyna Marsy 

 

Podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej w dniu 30.09.2019 roku 

zaakceptowano  zmiany w Programie Wychowawczo – Profilaktycznym Szkoły. 
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                 W sierpniu 2020 r. dokonano aktualizacji Harmonogramu działań 

wychowawczo – profilaktycznych na rok szkolny 2020/2021. 

 

Zmiany zostały wprowadzone przez zespół w składzie: 

 mgr Monika Buczek  

   mgr Katarzyna Marsy 

mgr Ewelina Grych 

 

 

 

 

 


