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Program wychowawczo-profilaktyczny w Publicznej Szkole Podstawowej w Miłomłynie opiera się na 

hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikającej z 

koncepcji pracy oraz tradycji szkoły. 

 

         Myśl przewodnia podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych opiera się na 

założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi 

uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

        Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej oraz społecznej. Proces wychowania jest uzupełniany poprzez działania z 

zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb                     

i problemów występujących w środowisku szkolnym i lokalnym. Uwzględniono: 

1. Wyniki ewaluacji wcześniejszego szkolnego programu wychowawczego oraz szkolnego programu 
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profilaktyki. 

2. Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora za poprzedni rok szkolny. 

3. Wyniki prowadzonej ewaluacji tematycznej. 

 

Podstawy prawne 

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483). 

2. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

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

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst. jedn.: Dz.U. 2019 poz. 2215 oraz z 2021 r. poz. 4). 

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

5. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, z 2021 r. poz. 4, 

1237). 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249). 

7. 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 
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pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. 2017 poz. 356). 

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

Dz.U. 2021 poz. 1119). 

9. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. 2020 r. poz. 2050). 

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

(tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 276). 

11. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2018 r. poz. 214). 

12. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej 

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001119
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Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2018 r. poz. 1490). 

    13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów    

     nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639). 

    14. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 (Uchwała nr VI/45/2019   

     Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn.20.02.2019 r.). 

    15. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie. 

    16. Priorytety MEiN na dany rok szkolny. 

 

 

 
 

Założenia wychowawczo-profilaktyczne programu 
 

         Celem wychowania jest doprowadzenie do pełnego rozwoju osobistego, do bycia człowiekiem uczciwym, 

umiejącym żyć z innymi i dla innych. Wychowanie szkolne, rozumiane jako mądre towarzyszenie uczniowi na 

drodze jego rozwoju i stwarzanie mu wartościowego środowiska wychowawczego, jest obok nauczania, zadaniem 

szkoły. Funkcjonujący system oświaty winien zapewniać wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. 

        Nasza szkoła uznaje, że pierwotne i największe prawa wychowawcze do swoich dzieci mają rodzice. Wszyscy 

pracownicy szkoły są wychowawcami – wychowują swoją osobowością oraz postawą. 

              Wszelkie działania wychowawcze szkoły, a także wytyczane w procesie wychowawczym cele i zadania, 

skupiają się wokół wartości, ważnych z punktu widzenia całej społeczności szkolnej. Do wartości tych należą: 
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godność człowieka, uczciwość, kreatywność, rozwój, wiedza, mądrość, patriotyzm, praca, prawda, rodzina, 

tradycja, przyjaźń, wspólnota, nowatorstwo, oryginalność, pasja, tolerancja, współzawodnictwo, wyobraźnia, 

ekologia, zaangażowanie. 

      Wszystkie przyjęte przez społeczność szkolną wartości są tak samo ważne. 

 

 

 

 

 

 

Misja szkoły 

 

Szkoła opracowała Misję Szkoły i Model Absolwenta. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, a 
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osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów szkoły. 

Misja szkoły: 

Działamy po to, aby: 

Nasi uczniowie: 

 umieli rozwijać własne zainteresowania przez samokształcenie ,korzystanie z bibliotek, internetu i innych źródeł 

   Informacji, 

 potrafili praktycznie wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności, 

 umieli samodzielnie i twórczo myśleć, wyrażać własne opinie i odczucia oraz dokonywać samooceny, 

 mieli świadomość posiadanej wiedzy, umiejętności i własnych predyspozycji, 

 potrafili prawidłowo komunikować się, wyrażać własne stanowisko szanując poglądy i dążenia innych ludzi, 

 przejawiali gotowość do pomagania innym, szacunek dla drugiego człowieka oraz umacniali w sobie poczucie 

   własnej godności, 

 kierowali się w codziennym życiu zasadami etyczno-moralnymi, 

 wzmacniali uczucia patriotyczne poprzez szacunek do tradycji i własnego języka, 

 posiadali światopogląd oparty na tradycji humanistycznej, 

 wykształcili w sobie szacunek dla osiągnięć własnego narodu, jego wkładu w rozwój Europy, 

 świadomie i aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym i społecznym miejscowości i regionu, 

 efektywnie posługiwali się technologią informacyjną, 

 posiadali praktyczną umiejętność posługiwania się językiem obcym na odpowiednim poziomie edukacyjnym. 
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Nasi rodzice: 

 czuli się współodpowiedzialni za działania podejmowane przez szkołę, 

 mieli świadomość współuczestniczenia w kształtowaniu osobowości dziecka, 

 otrzymywali pełną informację o postępach w nauce, zachowaniu swoich dzieci i osiągnięciach szkoły, 

 byli zadowoleni z efektów pracy szkoły. 

Nasi nauczyciele: 

 realizowali zasady edukacji ku przyszłości i jakości życia, 

 promowali pozytywne wzorce zachowań i wzmacniali prawidłowe relacje interpersonalne, 

 ściśle współpracowali ze sobą i byli usatysfakcjonowani z wyników swej pracy z uczniami, 

 podnosili swoje kwalifikacje i uzyskiwali kolejne stopnie awansu zawodowego, 

 byli usatysfakcjonowani z wyników swojej pracy i współdziałania z uczniami. 

Nasza szkoła: 

 była miejscem wzajemnego szacunku, zaufania i bezpieczeństwa, 

 zapewniała wszechstronny rozwój osobowy, 

 była dobrze postrzegana w środowisku i cieszyła się zainteresowaniem uczniów i rodziców, 

 rozwijała społecznie, uczyła wrażliwości i pracy na rzecz innych ludzi, 

 propagowała postawy solidarności społecznej i przygotowywała do życia w zjednoczonej Europie, 

 kształtowała pozytywny stosunek do zabawy, pracy i wypoczynku. 
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Model absolwenta 
 
Absolwent naszej szkoły: 

1. Jest człowiekiem świadomym i odpowiedzialnym, który potrafi zaplanować własną przyszłość. 

2. Potrafi dokonywać właściwych wyborów życiowych, kierując się ponadczasowymi wartościami moralno- 

    etycznymi. 

3. Potrafi zaistnieć w warunkach nowej rzeczywistości w Europie i świecie XXI wieku. 

4. Zdobywa wiedzę i umiejętności umożliwiające samorealizację i dalsze kształcenie. 

5. Umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych źródeł wiedzy. 

6. Jest otwarty na innych i potrafi współdziałać w rozwiązywaniu problemów. 

7. Umie zaprezentować własny punkt widzenia i uwzględnia poglądy innych ludzi. 

8. Interesuje się rozwojem kraju, jest przygotowany do życia w demokratycznym państwie. 

9 Ma poczucie tożsamości narodowej, zna historię swego kraju i pielęgnuje rodzime tradycje. 

 

 

 

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

       

       Każdy z nauczycieli musi uwzględnić w swojej pracy cele i zadania programu. Wychowawcy tworzą plan pracy 

wychowawczej klasy, pozostali nauczyciele, realizując program przedmiotowy, również realizują program 
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wychowawczo-profilaktyczny. Za realizację programu wychowawczego odpowiedzialni są wszyscy pracownicy 

szkoły, przy współpracy z rodzicami. 

 

RODZICE: 

- mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są 

one w sprzeczności z prawami dziecka 

- znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny proponowany przez szkolę, 

- wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa, 

- wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach wychowawczych, 

dydaktycznych i opiekuńczych 

- służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą, 

- aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 

- dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci 

- dbają o realizację obowiązku szkolnego dzieci, informują o przyczynach nieobecności dziecka w szkole 

- współpracują z nauczycielami, respektują zalecenia i wskazówki. 

NAUCZYCIELE: 

- oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych, 

- odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole , podczas wyjść i wyjazdów 
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szkolnych, 

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

- wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności               i 

zainteresowania, 

- inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

- kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu, 

- reagują na przejawy nietolerancji i innych negatywnych zachowań, 

- dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów, również 

nieakceptowanych, 

- wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

- współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją kompetencją, wiedzą i postawą, 

- proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią, 

- realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo - profilaktyczego 

szkoły. 

 

  
WYCHOWAWCY: 
 
- w oparciu o Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracowują roczny program wychowawczy klasy 

  i przedstawiają go rodzicom, 

- mają obowiązek corocznego zapoznawania rodziców podczas pierwszego spotkania z obowiązującymi  
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przepisami  i wymaganiami (statut, zasady oceniania), 

- podejmują systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia prawidłowej atmosfery w klasie, 

- uczestniczą we wszystkich wydarzeniach ważnych dla klasy, np.: imprezy klasowe, wycieczki. Włączają do nich 

członków zespołu dydaktyczno-wychowawczego (nauczycieli uczących w danej klasie) oraz rodziców, 

- rozwiązują bieżące problemy – w razie konieczności nawiązuje kontakt z rodzicami, pedagogiem lub innymi 

nauczycielami, 

- czuwają nad postępami w nauce i frekwencją ucznia, są w stałym kontakcie z rodzicami, starają się poznać 

sytuację pozaszkolną ucznia, 

- w razie potrzeby współpracują z instytucjami wspierającymi szkołę i rodziców w wychowaniu, 

- organizują spotkania klasowe z rodzicami. Informują na nich o pozytywach widocznych w klasie i wspólnie z 
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rodzicami starają się rozwiązać powstałe problemy wychowawcze, 

 prawidłowo i systematycznie prowadzą dokumentację klasową. 

 

 

 

 

 

PEDAGOG SZKOLNY 
 
W zakresie zadań ogólnowychowawczych: 

    - dokonuje okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkoły,. 

    - dba o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

    - udziela rodzicom porad ułatwiających rozwiązanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych dzieci. 

 W zakresie profilaktyki wychowawczej: 

 - rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno – 

wychowawczego, 

 - udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze, 

 - współpracuje z instytucjami wspierającymi szkolę i rodziców w wychowaniu. 

W zakresie pomocy uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych: 

     - organizuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną dla uczniów, prowadzi zajęcia w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej. 

W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno – psychologicznej: 

   - udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się z powodu niepowodzeń 
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szkolnych, 

   - udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych, 

   - udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych, 

   - wspiera rodziców w wychowaniu. 

 

PSYCHOLOG SZKOLNY 

- prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, 

predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w 

funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w 

życiu przedszkola, szkoły ; 

- diagnozowanie sytuacji wychowawczych w przedszkolu, szkole lub placówce w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu przedszkola, 

szkoły; 

- udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb; 

- podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży; 

- minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie 

różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

- inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych; 

- pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i 



16 

 

uzdolnień uczniów; 

- wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

a) rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających 
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funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki, 

b) udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

UCZNIOWIE: 

- przestrzegają regulaminu szkoły, 

- znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej, 

- są odpowiedzialni za powierzone im zadania, 

- podejmują samodzielne działania, kierując się potrzebami całej społeczności uczniowskiej , 

- akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, 

- współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności, 

- kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 

- prowadzą zdrowy tryb życia, 

- mają szacunek do języka, kultury i tradycji narodowej, 

- angażują się w pomoc potrzebującym, 

- stosują się do zasad ekologii. 

 

 

 

 

CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 
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Cele kształcenia ogólnego w szkole podstawowej: 

 wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, 

sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele), 

 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej i regionalnej, 

 formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

 rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość, 

 rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania, 

 ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

 dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę, umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym 

zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji, 

 wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji, 

 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym i 

odpowiedzialności za zbiorowość, 

 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

 poszanowanie godności dziecka, zapewnienie przyjaznych, bezpiecznych i zdrowych warunków do 
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nauki i zabawy. 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA I PROFILAKTYCZNA SZKOŁY 

Działalność wychowawcza – ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań 

oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, 

poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania długoterminowych relacji z innymi ludźmi, 

zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. Ważna jest świadomość 

oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia 

i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających 

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 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 
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docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność profilaktyczna – celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających 

zdrowie, ma ona również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej 

choroby. Działania profilaktyczne pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają 

się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie 

silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich 

zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 

Działania szkoły powinny obejmować trzy poziomy profilaktyki: 

1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem 

jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie 

nauczycieli i innych pracowników w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad 

postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów (np. 

poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy wyraźne wskazanie 

osoby, do której można udać się po pomoc; 

2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka 

(np. uczniach z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem 

szkoły i pracowników jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w 

przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy rówieśniczej czy pomagające w 

nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców / opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne 
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rozwiązywanie napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po 

próbie samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań 

drugiego poziomu. Pracownicy szkoły powinni w bardzo dyskretni i nieustannie obserwować ucznia, 

zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie zapewnienia mu 

stałej specjalistycznej opieki. 

EWALUACJA 

 

Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań, w celu 
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ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
 

2) analizę dokumentacji, 
 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
 

4) rozmowy z rodzicami, 
 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 
 
 
Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół wychowawczy szkoły. 
 
Z wynikami prac zespołu zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna. 
 
 

SFERA EMOCJONALNO – DUCHOWA 

Cele: 

1. Poznanie własnej sfery uczuciowej. 

2. Kształtowanie poczucia wartości i godności, budowanie systemu i hierarchii wartości. 

3. Kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla symboli narodowych i europejskich. 

4. Kształtowanie wrażliwości i postaw empatycznych. 

5. Tworzenie w szkole klimatu przyjaznego dla ucznia. 
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CELE 
 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
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1. Poznawanie własnej 
sfery uczuciowej. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Kształtowanie 
poczucia wartości i 
godności, budowanie 
systemu i hierarchii 
wartości. 

- nauczenie określania swoich 
uczuć i odczytywania uczuć 
innych 
 
- kształtowanie umiejętności 
wyrażania własnych emocji 
 
- nabywanie umiejętności 
samooceny 
 
- nauczenie właściwego 
reagowania w sytuacjach 
trudnych 
 
- uwrażliwienie na kwestie 
moralne, mówienia prawdy, 
sprawiedliwego traktowania 
 
- wzmacnianie poczucia 
własnej wartości 
  
- kształtowanie umiejętności 
analizy prostych sytuacji , 
rozróżniania dobra i zła 
 
- poznanie roli rodziny w życiu 
człowieka, więzi z rodziną 
 
- uczenie szacunku dla 

- nawiązywanie kontaktów 
interpersonalnych podczas 
zajęć edukacyjnych 
 
- uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych 
 
- uczestnictwo w realizacji 
programów profilaktyczno - 
wychowawczych 
 
 
 
 
- w realizacji procesu 
edukacyjnego, 
wykorzystanie różnych 
sytuacji w szkole, klasie 
 
- zajęcia uświadamiające 
uczniom posiadane 
zdolności 
-oferta zajęć rozwijających 
zainteresowania i 
uzdolnienia jako 
alternatywne formy 
działalność 
ci zaspokajającej ważne 
 

wychowawcy klas                 
I-VIII 
nauczyciele 
przedmiotów, 
pedagog, psycholog, 
przedstawiciele 
instytucji 
wspierających szkołę 
  
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
nauczyciele, 
dyrektor, 
nauczyciele w-f 
 



26 

 

rodziców, osób starszych                    
i niepełnosprawnych 
 
- uwrażliwianie na potrzeby 
ludzi starszych, chorych, 
niepełnosprawnych, innych 
narodowości 
 
- kultywowanie tradycji                            
i obrzędów szkolnych                          
oraz klasowych 
- inspirowanie i animowanie 
działań zmierzających do 
wzbogacania życia 
kulturalnego 
 
-kształtowanie postaw 
wyrażających szacunek dla 
ludzi, niezależnie od religii, 
statusu materialnego, wieku, 
wyglądu, poziomu 
intelektualnego i fizycznego 
 
- kształtowanie świadomości 
odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej 
narodowości, tradycji 
kulturowej  oraz ich praw 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
potrzeby rozwojowe 
(samoocena, sukces, 
satysfakcja) 
 
 
- obchody „Dnia Matki”, 
„Dnia Ojca”, „Dnia Babci                 
i Dziadka”, „Dnia Dziecka”, 
Dzień Kobiet, Dzień 
Chłopaka 
 
 
- wykonanie kart 
świątecznych, pisanek, 
stroików, strojenie choinek, 
nauka kolęd 
 
- porządkowanie grobów                 
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i odwiedzanie cmentarzy 
 
 
- rozpoczęcie                                  
i zakończenie roku 
szkolnego, Dzień Edukacji 
Narodowej, Święto Szkoły, 
andrzejki, mikołajki, 
walentynki, wigilia, 
pasowanie na ucznia, 
 
- przygotowanie 
przedstawień, inscenizacji, 
występów 
 
- pogadanki i dyskusje                
w oparciu o przykłady                 
z życia, literatury i filmu 
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3. Kształtowanie 
postaw 
patriotycznych, 
szacunku dla symboli 
narodowych i 
europejskich. 
 

 
- zapoznanie z sylwetkami 
sławnych Polaków, osób 
zasłużonych dla środowiska, 
kraju i świata 
 
- zapoznanie z tradycjami 
regionu i kraju 
 
- przedstawianie informacji                
o patronie szkoły 
 
- godne reprezentowanie 
szkoły na zewnątrz 
 
- uczestnictwo w Święcie 
Szkoły 
 
- zapoznanie z symbolami Unii 
Europejskiej 
 
 

 
- udział w uroczystościach 
szkolnych związanych                  
z świętami narodowymi                   
i szkolnymi 
 
- wycieczki do miejsc 
historycznych 
 
- zachęcanie do aktywnego 
uczestnictwa w konkursach 
związanych z poprawną 
polszczyzną, historią 
naszego regionu i kraju 
(np. konkurs recytatorski, 
konkurs wiedzy o Polskim 
Podziemiu 
Niepodległościowym) 
- współpraca z lokalnymi 
ośrodkami kultury                            
i stowarzyszeniami 
 
- w trakcie procesu 
edukacyjnego 
 
- zajęcia poświęcone 
symbolom narodowym,                
ich historii, znaczeniu oraz 
szacunku do nich 

 
nauczyciele klas I-VIII, 
organizatorzy imprez, 
konkursów, 
dyrektor szkoły 
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4. Kształtowanie 
wrażliwości i postaw 
empatycznych. 

- rozwijanie umiejętności 
komunikacyjnych, 
stanowiących podstawę 
współdziałania 
 
- kształtowanie umiejętności 
asertywnego wyrażania 
swoich potrzeb 
 
- zachęcanie do wyrażania 
własnych opinii, przekonań, 
poglądów 
 
- uwrażliwianie na różne 
obszary ludzkich problemów               
i potrzeb, krzewienie potrzeby 
pomocy innym 
 
- uświadomienie 
rodzicom/opiekunom jak 
ważną rolę odgrywa ich 
podejście oraz wyznawane 
przez nich wartości 

- w procesie edukacyjnym , 
rozmowy z uczniami, 
zajęcia psychoedukacyjne  
dotyczące wyznawanych 
wartości i ich znaczenia              
w życiu człowieka 

wszyscy nauczyciele i 
specjaliści 
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5. Tworzenie w szkole 
klimatu przyjaznego 
dla ucznia 

- obserwacja zachowań 
uczniów w szkole i na terenie 
szkoły 
 
- reagowanie na osoby obce 
znajdujące się na terenie 
szkoły 
 
- okazywanie życzliwego 
zainteresowania uczniowi                    
i jego problemom 
 
- eliminowanie napięć 
wynikających z konfliktów 
nauczyciel-uczeń, uczeń-
uczeń, wnikliwe analizowanie   
i wyjaśnianie zaistniałych 
sytuacji 
- wdrażanie procedur 
zapewniających uczniom 
bezpieczeństwo, ochronę 
przed wszelkimi przejawami 
przemocy fizycznej                           
i psychicznej 
 
- konsekwentne reagowanie 
na każdy przejaw przemocy               
i agresji wśród uczniów 
 

- rzetelne pełnienie 
dyżurów przez nauczycieli 
 
- zapoznanie uczniów                      
i rodziców z procedurami 
zachowania w sytuacjach 
trudnych 
 
-  rozmowy z uczniami, 
rodzicami 
 
- doskonalenie kompetencji 
wychowawczych 
nauczycieli 
 
 
 
 
 

dyrektor szkoły, 
nauczyciele, 
wszyscy pracownicy 
szkoły, 
pedagog, psycholog, 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 
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- bezwzględne stosowanie 
zasad konsekwencji                             
i odpowiedzialności za 
zachowania agresywne 
- dostrzeganie i wzmacnianie 
zachowań pozytywnych 

6. Zapewnienie 
dostępności pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
uczniom 

- wspieranie uczniów poprzez 
rozmowy i terapię 
indywidualną 

- ustalenie dyżurów 
specjalistów szkolnych w 
godzinach popołudniowych 
 
- upublicznienie danych 
dotyczących dostępności 
specjalistów szkolnych 
oraz specjalistów z poradni 
psychologiczno-
pedagogicznej 
 
- budowanie zaufania do 
specjalistów szkolnych 
(zapraszanie na zajęcia, 
prezentacje na temat pracy 
specjalistów 

Dyrektor, specjaliści, 
wychowawcy, 
nauczyciele 
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7. Promocja zdrowia 
psychicznego uczniów 

Wspieranie zdrowia 
psychicznego uczniów 

Upowszechnianie wiedzy 
na temat zdrowia 
psychicznego 
 
kształtowanie przekonań, 
postaw, zachowań i stylu 
życia wspierającego 
zdrowie psychiczne 
 
rozwijanie umiejętności 
radzenia sobie w 
sytuacjach zagrażających 
zdrowiu psychicznemu 
 
przeciwdziałanie 
seksualizacji dzieci i 
młodzieży (ochrona przed 
pornografią, informacja i 
edukacja) 
 
podnoszenie odporności 
psychicznej 
 
zapobieganie zaburzeniom 
psychicznym 
 
 

Wychowawcy 
szkolni specjaliści 
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SFERA FIZYCZNA 
 
Cele: 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

2.Rozwijanie dbałości o higienę własną i otoczenia. 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej. 

4. Minimalizowanie zjawiska podejmowania przez uczniów zachowań ryzykownych związanych                                

z różnego rodzaju zagrożeniami ( nikotyna, alkohol, narkotyki, dopalacze, uzależnienia behawioralne, 
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przemoc, cyberprzemoc). 

5. Kształtowanie zachowań proekologicznych. 
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CEL 

 
ZADANIA 

 
SPOSOBY 

REALIZACJI 

 
ODPOWIEDZIALNI 

1.Propagowanie 
zdrowego stylu życia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- poznawanie zdrowych produktów 
( piramida zdrowia ) 
 
-zmienianie  nawyków   
żywieniowych                                      
 
- ograniczanie spożycia potraw 
typu fastfood, chipsów, słodzonych 
napoi gazowanych 
-kulturalne i higieniczne 
spożywanie posiłków 
 
- ukazywanie roli warzyw i owoców 
w prawidłowym odżywianiu 
 
- przedstawienie pozytywnego 
bądź szkodliwego wpływu 
niektórych pokarmów na zdrowie 
człowieka 

- w procesie 
edukacyjnym 
 
 
- pogadanki, spotkania 
 
 
- wdrażanie zdrowych 
produktów w czasie 
wyjazdów, wycieczek 
 
- prowadzenie stołówki 
szkolnej zgodnie                      
z zasadami zdrowego 
odżywiania się 
 
- uczestnictwo w 
programach: 
,,Program dla szkół”, 
„Trzymaj formę” 
 

- współpraca z 
rodzicami 
 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciele 
przyrody/biologii, 
wychowawcy, 
pielęgniarka szkolna, 
obsługa stołówki 
szkolnej 
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2. Rozwijanie dbałości 
o higienę własną i 
otoczenia. 
 
 

- ubieranie się stosownie do pory 
roku i pogody 
 
- kształtowanie potrzeby dbania                
o higienę osobistą i estetykę 
ubioru 
 
- uświadomienie wpływu 
nieodpowiedniego ubioru na 
zdrowie 
 
- przygotowanie do okresu 
dojrzewania i pozytywnego 
przyjęcia jego przejawów 
fizycznych i psychicznych 
 
- wdrażanie do utrzymania ładu                    
i porządku w miejscu zabawy                     
i nauki 

-podnoszenie tematyki 
w procesie 
edukacyjnym, 
                                                  
-obserwacja uczniów 
 
- indywidualne 
rozmowy z uczniami               
i rodzicami 
 
- pogadanki 
tematyczne 
- spotkania                               
z pielęgniarką 
- w trakcie procesu 
edukacyjnego 
zwracanie uwagi na 
ład i porządek w klasie 
i innych 
pomieszczeniach 
szkolnych 
 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
pedagog, 
pielęgniarka szkolna 
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3.Kształtowanie 
sprawności fizycznej. 
 

- zapoznanie uczniów z  różnymi 
formami wypoczynku czynnego 
 
- propagowanie zabaw na 
świeżym powietrzu, jako 
alternatywy dla czasu spędzanego 
przed komputerem 
 
- aktywne spędzanie przerw 
śródlekcyjnych 
 
- organizowanie wyjść i wycieczek 
 
- organizowanie konkursów                       
i zawodów sprawnościowo-
ruchowych 
 
- uświadamianie roli i znaczenia 
wypoczynku czynnego dla              
zdrowia  i rozwoju 
 
- wdrażanie do właściwego 
gospodarowania czasem wolnym 
 

- ukazywanie roli 
sprawności fizycznej 
dla zdrowia człowieka 
w procesie 
edukacyjnym 
 
- gry i zabawy na 
zajęciach wychowania 
fizycznego, 
 
- pogadanki 
tematyczne 
 
- organizowanie 
różnych zajęć 
sportowych, zawodów, 
konkursów, turniejów 
 

wychowawcy, 
nauczyciele 
wychowania fizycznego 
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4. Minimalizowanie 
zjawiska 
podejmowania przez 
uczniów zachowań 
ryzykownych, 
związanych z różnego 
rodzaju zagrożeniami 
(nikotyna, alkohol,  
narkotyki, dopalacze, 
uzależnienia 
behawioralne, 
przemoc, 
cyberprzemoc). 
 

- zapoznawanie uczniów ze 
zdrowotnymi i psychicznymi 
skutkami palenia papierosów, picia 
alkoholu, używania środków 
odurzających 
 
- prowadzenie psychoedukacji 
mającej na celu wzmacnianie 
zasobów własnych ucznia, 
 
- poznanie i uświadomienie 
mechanizmu powstawania 
uzależnień 
 
- kształcenie umiejętności 
krytycznego wyboru informacji 
medialnych, zagrożeń ze strony 
mediów 
 
- kształtowanie umiejętności 
właściwego reagowania na 
zachowania noszące znamiona 
przemocy, w tym cyberprzemocy 
 
- uwrażliwienie na zagrożenia 
związane z niewłaściwym 
korzystaniem z urządzeń 
elektronicznych, gier i programów 
komputerowych, portali 
społecznościowych i 

- podejmowanie 
tematyki zagrożeń na 
godzinach 
wychowawczych                  
i w trakcie procesu 
edukacyjnego 
 
- spotkania z 
przedstawicielami 
policji 
 
- udział w programach 
profilaktycznych 
 

 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciele 
przedmiotowi, 
pedagog, psycholog, 
pielęgniarka, 
funkcjonariusz policji, 
specjalista od diagnozy 
i terapii uzależnień 
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komunikatorów cyfrowych 
 
- informowanie uczniów na 
godzinach wychowawczych                           
o konsekwencjach prawnych 
związanych z posiadaniem 
nielegalnych substancji 
 

Pomoc uczniom z rozpoznanymi 
wczesnymi objawami używania 
środków psychoaktywnych 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

pedagodzy, psycholog, 
wychowawcy 
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5. Kształtowanie 
postaw 
proekologicznych 

- rozwijanie wrażliwości na piękno 
przyrody 
 
- kształtowanie umiejętności 
obserwowania przyrody 
 
- rozbudzanie poczucia 
odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego 
 
- dbanie o stan środowiska                               
w najbliższej okolicy 
 
- wdrażanie do segregacji śmieci 
 
- uświadamianie wpływu człowieka     
i przemysłu na środowisko 
naturalne 
- zapoznanie z wpływem 
zanieczyszczeń środowiska na 
zdrowie człowieka- choroby 
cywilizacyjne 

- podejmowanie 
tematyki na lekcjach     
w trakcie procesu 
edukacyjnego i na 
godzinach 
wychowawczych                              
- umożliwianie 
prowadzenia 
obserwacji wybranych 
elementów środowiska 
w regionie, 
wędrówki piesze po 
okolicy 
- udział w akcji 
,, Sprzątanie świata’’ 
- zbiórka korków 
- dokarmianie ptaków 
zimą 
 - opieka nad 
zwierzętami                          
ze schroniska 
- pogadanki 
tematyczne 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
nauczyciele przyrody, 
biologii, geografii 
wychowawcy 
pielęgniarka szkolna 
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6. Ochrona zdrowia 

 
Ochrona społeczności szkolnej 
przed zachorowaniem na Covid 19 
i rozprzestrzenianiem się epidemii 
w środowisku szkolnym 
 
 
 
 
 
 

 
Przekazanie informacji 
uczniom o zagrożeniu 
SARS -CoV-2, 
drogach 
rozprzestrzeniania się 
wirusa, objawach 
choroby oraz skutków 
dla zdrowia. 
 
Omówienie 
obowiązujących w 
szkole procedur 
bezpieczeństwa. 
 
Przekazanie rodzicom 
aktualnych 
komunikatów GIS oraz 
MEiN z wytycznymi 
dotyczącymi 
postępowania w 
sytuacji zagrożenia 
pandemią. 
 
Ograniczenie dostępu 
osobom z zewnątrz do 
terenu budynku. 
 
Wyposażenie sal 
lekcyjnych, świetlic, 

 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
 
Dyrektor, wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
pracownicy obsługi 
 
 
 
dyrektor, pracownicy 
obsługi 
opiekunowie sal 
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szatni, pomieszczeń 
wejściowych, stołówki 
w środki 
dezynfekujące wraz z 
komunikatem o 
obowiązku dezynfekcji 
rąk. 
 
Informowanie rodziców 
o możliwości poddania 
dzieci szczepieniom 
 
Świadczenie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
dzieciom 
podlegającym izolacji 
w związku z 
zachorowaniem 
członków rodziny 
 
Przeprowadzenie 
zajęć na temat 
ochrony wzroku w 
pracy z monitorem, 
ergonomii stanowiska 
nauki, higieny w nauce 
zdalnej 

 
 
 
 
 
 
dyrektor, wychowawcy 
 
 
 
pedagodzy, psycholog, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
pielęgniarka, 
wychowawcy 
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SFERA INTELEKTUALNA 
 

Cele: 

1. Rozbudzanie dociekliwości poznawczej. 

2. Stymulowanie procesu samodoskonalenia się w sferze intelektualnej i estetycznej. 

3. Wgląd we własne walory i uzdolnienia, ograniczenia i słabości. 
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CELE 
 

ZADANIA SPOSOBY REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
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1. Rozbudzanie 
dociekliwości 
poznawczej 

- rozwijanie  umiejętności                         
i kompetencji ucznia 
 
-stymulowanie ucznia do 
odkrywania własnych uzdolnień     
i możliwości 
-wspieranie ucznia w 
świadomym wyborze formy 
rozwoju własnych zainteresowań 
 
-rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych 
 
- stymulowanie wykorzystania 
zdobytej wiedzy  w praktyce 
 
- współpraca z rodzicami 
(angażowanie rodziców w życie 
szkoły i w proces dydaktyczny 
swojego dziecka 
 
 
 
 
 
 

- właściwa organizacja 
lekcji 
 
- rzetelna realizacja treści 
  programowych 
 
 -zapewnienie możliwości 
udziału uczniów w 
różnorodnych zajęciach 
pozalekcyjnych i kołach 
zainteresowań 
  
- stwarzanie możliwości  
eksponowania swojej 
wiedzy, zdolności                           
i zainteresowań 
 
 - zapewnienie pomocy 
psychologiczno-
pedagogicznej 
w przezwyciężaniu 
trudności 
 
-zajęcia  w ramach 
pomocy psychologiczno-
pedagogicznej 
 
- indywidualizacja procesu 
dydaktycznego 
 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
dyrektor szkoły, 
pedagog szkolny, 
psycholog, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
pozalekcyjne , 
logopedyczne , 
korekcyjno - 
kompensacyjne, 
rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno-
społeczne, 
nauczyciele 
przygotowujący 
uczniów do 
konkursów 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



46 

 

- wspieranie rodzica 
w poznawaniu potencjału 
dziecka 
- wykorzystywanie 
nowoczesnych   
 pomocy dydaktycznych 
 
- zapewnienie uczniom 
możliwości udziału 
w konkursach szkolnych 
i międzyszkolnych 
  
-organizowanie wyjazdów 
 do teatru, kina, muzeum 
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2. Stymulowanie 
procesu 
samodoskonalenia się 
w sferze intelektualnej i 
estetycznej. 
 

- ukazywanie roli wykształcenia 
oraz nabytych umiejętności                  
w określeniu swojego miejsca                      
i udziału w życiu dorosłym 
- ukierunkowywanie 
prozawodowe w oparciu o 
posiadane predyspozycje, 
umiejętności i kompetencje 
 
- rozbudzanie świadomości 
znaczenia kultury duchowej                 
w życiu człowieka 
 
- stymulowanie procesu 
samodoskonalenia się w sferze 
wrażliwości intelektualnej                         
i estetycznej 
 
 
 

- pogadanki tematyczne 
 
- zwiedzanie różnych 
zakładów pracy 
 
- w toku procesu 
edukacyjnego, rzetelna 
realizacja treści 
programowych 
 
- wykonywanie prostych 
doświadczeń 
przyrodniczych 
 
- udział w konkursach 
wiedzy w szkole                         
i organizowanych na 
różnych szczeblach 
 
- stosowanie aktywnych, 
nowoczesnych metod 
pracy 
 
- pełne wykorzystanie 
biblioteki szkolnej 
 
- właściwe motywowanie 
do zgłębiania wiedzy                                                                
(stypendia za wyniki                 

nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
religii, przedmiotowi, 
rodzice, 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog, 
doradca zawodowy 
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w nauce i osiągnięcia                      
sportowe) 
-w szkole funkcjonują 
jasne i znane wszystkim 
uczniom WZO 
- uczniowie mają 
możliwość uczestnictwa                
w kulturze ( teatr, kino, 
muzeum, wystawy). 
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3. Wgląd we własne 
walory ucznia, 
uzdolnienia, 
ograniczenia i słabości. 
 
 

- kształtowanie umiejętności 
właściwej oceny własnych 
możliwości   
 
- planowanie czasu                                 
i organizowania pracy/nauki 
własnej 
- kształtowanie w uczniach 
samodzielności, kreatywności i 
innowacyjności 
 

- monitorowanie wyników 
w nauce pod kątem 
wykorzystania potencjału 
ucznia 
- stałe motywowanie 
ucznia do nauki 
 
- uświadamianie rodzicom 
możliwości intelektualnych 
 ich dzieci 
- motywowanie rodziców 
do kierowania dziecka na 
pogłębioną diagnozę 
psychologiczno-
pedagogiczną 
 
- wspieranie ucznia                          
o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych                              
i emocjonalnych. 
 
- praca z uczniem zdolnym 
 wdrażanie do 
systematycznej pracy                       
i podejmowania wysiłku 
umysłowego 

nauczyciele, 
pedagog, psycholog, 
wychowawcy, 
rodzice 
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8. Zmniejszenie 
trudności uczniów w 
przyswajaniu wiedzy i 
umiejętności w 
zakresie danego 
przedmiotu powstałych 
w czasie nauki zdalnej 

- diagnoza zjawiska 
 
 
 
 
 
 
 
- zapoznanie uczniów i rodziców 
z wymogami stawianymi przed 
uczniami z danego przedmiotu 
 
 
 
 
- pedagogizacja nauczycieli na 
temat specyficznych trudności w 
nauce przejawianych przez 
uczniów zdrowych 
 
 
 
 pedagogizacja nauczycieli na 
temat specyficznych trudności w 
nauce przejawianych przez 
uczniów zdrowych 
 
 
- pedagogizacja rodziców na 
temat możliwych zaburzeń 

-analiza uzyskanych 
wyników 
- dostosowanie działań 
profilaktycznych do 
indywidualnych potrzeb 
uczniów 
 
 
- spotkania z rodzicami 
- stała współpraca z 
rodzicami 
- spotkania ze 
specjalistami 
 
 
- spotkania ze 
specjalistami z poradni pp 
- szkolenie, e-szkolenie 
 
 
 
 
- spotkania ze 
specjalistami z poradni pp 
- szkolenie, e-szkolenie, 
materiały 
 
 
- spotkanie ze 
specjalistami z poradni pp, 

wychowawcy, 
pedagodzy, psycholog 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
pedagodzy, psycholog 
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zachowania uczniów 
 

szkolnymi, logopedą, 
wychowawcami i 
nauczycielami, materiały 

 

SFERA SPOŁECZNA 

 

 Cele: 

1. Kształtowanie postawy zaangażowania w życie społeczne. 

2. Rozwijanie samorządności. 

3. Wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, na lekcjach, przerwach,   

podczas zabaw, wyjść  i wycieczek oraz poprawa stanu bezpieczeństwa w szkole. 

4. Kształtowanie umiejętności bezpiecznego i umiejętnego korzystania z nowoczesnych technologii 
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informatycznych i mediów społecznych. 

5. Budowanie pozytywnych relacji interpersonalnych. 

6. Profilaktyka zachowań agresywnych i przemocowych. 

7. Profilaktyka uzależnień. 
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CELE 
 

ZADANIA SPOSOBY  REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI 
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1. Kształtowanie 
postawy 
zaangażowania w 
życie społeczne. 

- rozwijanie poczucia 
przynależności do klasy i 
szkoły 
 
 -integracja zespołu 
klasowego 
 
 - nabywanie umiejętności 
współpracy i współdziałania 
-zapoznanie z zasadami                  
i normami obowiązującymi                
w szkole 
 
- zapoznanie z 
podstawowymi prawami                  
i obowiązkami ucznia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-w trakcie procesu 
dydaktycznego 
- właściwe wykorzystanie 
różnych sytuacji 
wychowawczych w 
codziennej pracy                         
z uczniami 
  
- organizowanie imprez 
klasowych i szkolnych: 
* Andrzejki 
* Mikołajki 
*Wigilia 
* Dzień Matki, Ojca   
- zorganizowanie akcji 
„Gorączka Złota” 
  
- udział w imprezach 
szkolnych: 
* pasowanie na ucznia 
* pasowanie na czytelnika 
* bal karnawałowy 
* rozpoczęcie i zakończenie 
roku szkolnego 
- właściwe wykorzystanie 
różnych sytuacji 
wychowawczych                            
w codziennej pracy                         
z uczniami 
 

wychowawcy klas 0-
VIII, 
pedagog szkolny, 
psycholog, 
nauczyciele 
bibliotekarze, 
dyrektor szkoły, 
nauczyciele 
prowadzący zajęcia 
rozwijające 
kompetencje 
emocjonalno – 
społeczne  
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- doradztwo zawodowe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- w procesie dydaktycznym 
wykorzystanie zgodnej                 
z tym tematyki 
- stosowanie aktywizujących 
 i grupowych metod pracy 
 
- udział uczniów                             
w przygotowaniach   imprez 
szkolnych i klasowych 
 
- udział w zajęciach 
rozwijających kompetencje 
emocjonalno- społeczne 
 
- współpraca z 
pracodawcami 
- zapraszanie do klas osób 
wykonujących różne zawody 
- pogadanki nt. wartości 
pracy zawodowej 
- wyjścia do zakładów pracy 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- nauczyciel doradztwa 
zawodowego, 
- psycholog, 
- wychowawcy 
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2. Rozwijanie 
 samorządności. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 - wdrażanie do rzetelnego 
wypełniania obowiązków 
dyżurnego 
 
- zapoznanie z prawami                     
i obowiązkami samorządu 
klasowego 
 
- wdrażanie do aktywnego 
uczestnictwa w realizacji 
zadań na rzecz klasy i szkoły 
 
- wdrażanie do 
samorządności, 
odpowiedzialności, 
współpracy 
 
- zapoznanie z rolą                               
i zadaniami samorządu 
uczniowskiego 
 
- zapoznanie z procedurami                
i udział w demokratycznych 
wyborach do samorządu 
uczniowskiego 
 
- podejmowanie pracy                    
w ramach samorządu 
uczniowskiego 

-w trakcie codziennej pracy 
z klasą 
wyznaczanie ról , troska               
o rzetelne ich pełnienie 
 
- wspólne wypracowanie 
zasad 
 
- podejmowanie tematyki na 
lekcjach i godzinach 
wychowawczych 
 
-zachęcanie uczniów do 
kandydowania oraz brania 
udziału w wyborach do SU 
 
- aktywne uczestnictwo                  
w pracach samorządu 
uczniowskiego 
 
- zapoznanie się                            
z dokumentami samorządu 
uczniowskiego 
 
-zachęcanie do udziału                  
w różnego rodzaju pracach 
wolontariackich (SU, PCK ) 
 
- zapoznanie/przypomnienie 

wychowawcy klas 0-VIII 
nauczyciele uczący 
poszczególnych 
przedmiotów 
pedagog 
opiekun samorządu 
uczniowskiego 
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uczniom i rodzicom zasad                
i reguł bezpieczeństwa 
obowiązujących w szkole 
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3. Wdrażanie do 
przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa w 
drodze do i ze szkoły, 
na lekcjach, 
przerwach, podczas 
zabaw, wyjść               
i wycieczek oraz 
poprawa stanu 
bezpieczeństwa na 
terenie szkoły. 
 

 
- zapoznanie                                    
z podstawowymi zasadami 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach 
 
- zapoznanie                               
z zagrożeniami związanymi                                 
z niebezpiecznymi zabawami 
(petardy, miejsca 
niebezpieczne itp.) 
 
- kształtowanie umiejętności 
przewidywania 
niebezpieczeństwa                    
w czasie zabaw 
 
- przypomnienie zasad 
dotyczących bezpieczeństwa 
przed feriami zimowymi                            
i wakacjami 
 
- zapoznanie                                 
z regulaminem 
obowiązującym podczas 
wyjść i wycieczek 
 
- zapoznanie z numerami 
alarmowymi 
 

 
- w trakcie procesu 
dydaktycznego 
 
- spotkania                                  
z przedstawicielami policji 
 
- rozmowy, monitorowanie 
bezpieczeństwa dzieci                
w szkole 
 
 
- zapoznanie uczniów                
z drogami ewakuacyjnymi 
 
- uczestnictwo w próbnych 
alarmach 
przeciwpożarowych 
 
 
- nauka udzielania 
pierwszej pomocy 
 
-udział w programie 
profilaktycznym 
„Akademia Bezpiecznego 
Puchatka” 
 

 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
wychowawcy klas 0-VIII, 
nauczyciele uczący 
poszczególnych 
przedmiotów, 
pedagog, 
funkcjonariusz policji 
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- nauka powiadamiania                
o niebezpieczeństwie 
 
- zapoznanie                                
z konsekwencjami zachowań 
zagrażających 
bezpieczeństwu 
 
 
-uświadomienie uczniom 
zagrożeń wynikających                
z kontaktowania się                     
z osobami obcymi bez zgody 
i wiedzy dorosłych 
 
- utrwalanie i poszerzanie 
wiedzy na temat zasad 
bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym 
 
- przygotowanie do 
egzaminu na kartę rowerową 
 
- wyposażenie uczniów                
w wiedzę i umiejętności 
niesienia pierwszej pomocy 
w nagłych urazach 
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4. Kształtowanie 
umiejętności 
bezpiecznego                              
i umiejętnego 
korzystania                                   
z nowoczesnych 
technologii 
informatycznych                         
i mediów 
społecznych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- zapoznanie uczniów                
z zaletami i wadami 
korzystania z nowych 
mediów 
 
- uwrażliwianie na właściwe 
odbieranie treści 
przekazywanych w 
programach TV, gazetach                    
i czasopismach, Internecie 
pod kątem dobra i zła 
 
- przygotowanie do 
krytycznego odbioru reklam 
 
- uświadamianie uczniom 
zagrożeń związanych                   
z korzystaniem z Internetu 
portali społecznościowych 
 
- zapoznanie z zasadami 
bezpiecznego korzystania                
z internetu 
 
-przygotowanie uczniów do 
krytycznego                             
i selektywnego odbioru treści 
znalezionych w internecie 
 

 
- w trakcie procesu 
edukacyjnego 
 
- realizacja programów 
profilaktycznych 
 
-  obserwacja 
 
- rozmowy z uczniami                  
i rodzicami 
 
- praca wychowawcza 
 
- program profilaktyczny w 
obszarze cyberprzemocy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
wychowawcy klas 0-VIII, 
nauczyciele uczący 
poszczególnych 
przedmiotów, 
nauczyciele 
informatyki/zajęć 
komputerowych, 
pedagog, psycholog, 
nauczyciele biblioteki 
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5. Budowanie 
pozytywnych relacji 
interpersonalnych. 
 
 
 
 

-promowanie bezpiecznych 
stron internetowych                                
i oprogramowania 
zabezpieczającego przed 
niepożądanymi treściami 
 
- kształtowanie                                  
i utrwalanie postawy 
ograniczonego zaufania       
w stosunku do osób obcych 
 
- uświadamianie 
niebezpieczeństwa 
mogącego grozić ze strony 
osób nieznanych, ale także 
ze strony osób dziecku 
dobrze znajomych, 
 
-  wspólne rozwiązywanie 
indywidualnych problemów, 
proponowanie rozwiązań, 
poradnictwo 
 
- dostrzeganie                               
i wzmacnianie zachowań 
pozytywnych 
 
- zapoznanie uczniów                   
z ich prawami                          
i obowiązkami 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-godziny wychowawcze 
poświęcone: 
- uczeniu, że każdy 
człowiek jest 
niepowtarzalny                   
i wartościowy, 
- uczeniu szacunku                      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej, 
wychowawcy klas 0-VIII               
nauczyciele uczący 
poszczególnych 
przedmiotów, 
pedagog, psycholog 
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6. Profilaktyka 
zachowań 
agresywnych                                 
i przemocowych. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- zapoznanie                           
z podstawowymi 
prawami człowieka 
 
- organizowanie zajęć 
integrujących 
 
- kształtowanie umiejętności 
nazywania  i odczytywania 
uczuć swoich i innych, 
sposoby wyrażania uczuć 
 

- kształtowanie umiejętności 
rozwiązywania konfliktów i 
reagowania w sytuacjach 
trudnych 
 

 

 
 
- wspólna troska                         
o przestrzeganie zasad                 
i norm przyjętych w szkole 
 
- uświadamianie następstw 
nie przestrzegania przyjętych 
norm 
 
- wzmacnianie poczucia 
własnej wartości 

do drugiego człowieka 
- akceptowaniu inności 
- świadomości, czym jest 
niepełnosprawność 
- zapoznaniu z zasadami 
savoir vivre 
- dyskusji na temat 
współczesnych 
autorytetów 
- promowaniu zdrowego 
stylu życia 
 
 
- spotkania                                     
z przedstawicielami policji 
celem uświadamiania 
uczniom jakie kary grożą 
za stosowanie agresji, 
przemocy wobec drugiej 
osoby 
 
-zwracanie uwagi na 
przejawy przemocy 
fizycznej, słownej, 
cyberprzemocy czy 
mobbingu rówieśniczego 
 
-podejmowanie szybkich 
interwencji 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele edukacji 
wczesnoszkolnej 
wychowawcy klas 0-VIII 
nauczyciele uczący 
poszczególnych 
przedmiotów 
pedagog, psycholog, 
funkcjonariusz policji 
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7. Profilaktyka 

uzależnień. 

 
- dążenie do likwidacji 
niewłaściwych zachowań 
uczniów 
 

- nauka radzenia sobie ze 
stresem 
 

 
- kształtowanie przyjaznego 
klimatu w szkole 
 
- ochrona dzieci i młodzieży 
przed zbyt wczesną inicjacją 
alkoholową, nikotynową i 
narkotykową 
- dostarczanie aktualnej 
wiedzy nt. uzależnień 
- kształtowanie właściwych 
postaw wobec problematyki 
uzależnień 
- kształcenie asertywności 
 

- praca wychowawcza 
- zajęcia z pedagogiem / 
psychologiem 
- programy profilaktyczne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
pedagog/psycholog/ 
specjaliści, profilaktycy 

8. Poprawa 
komunikacji 
pomiędzy członkami 
społeczności 
szkolnej 

- rozwijanie kompetencji 
komunikacyjnych nauczycieli 

Spotkania ze specjalistą z 
poradni pp; szkolenia 

pedagodzy, 
psycholog 

 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO. 

Programy profilaktyczne do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 

1. Klasy zerowe „Czyste powietrze wokół nas”       
2. Klasy I „Akademia Bezpiecznego Puchatka”              
3. Klasy II  „Magiczne kryształy”                
4. Klasy III  „Tajemnica zaginionej skarbonki”, „Cukierki”             
5. Klasy IV „Akcja Integracja” 
6. Klasa V „Trzymaj formę”                
7. Klasa VI „Trzymaj formę”                               
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8. Klasy VII „Trzymaj formę” oraz kl.7a „Rozwijanie kompetencji emocjonalno – społecznych uczniów kl.7a”                             
9. Klasy VIII „Trzymaj formę”.                             


	13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów
	nauczania dla publicznych szkół (Dz.U. 2019 poz. 639).
	14. Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2019-2023 (Uchwała nr VI/45/2019
	Rady Miejskiej w Miłomłynie z dn.20.02.2019 r.).
	15. Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Żołnierzy I DP im. Tadeusza Kościuszki w Miłomłynie.
	16. Priorytety MEiN na dany rok szkolny.
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