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WSTĘP 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach opisuje w sposób 

całościowy cele, treści i działania, uwzględniające potrzeby rozwojowe uczniów, specyfikę środowiska lokalnego, potrzeby związane z procesem 

nauczania, podnoszeniem kompetencji i umiejętności. W swojej funkcji wychowawczej i profilaktycznej wspiera obowiązki rodziców tak, 

by uczniowie dorastali w optymalnych dla nich warunkach, w otoczeniu, które dba o ich rozwój fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy. 

Uczy samodzielności, kształtuje postawy patriotyczne, daje przestrzeń na odkrywanie siebie i wprowadza w dorosłość. Zadania programu 

integrują wokół siebie uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników szkoły, a także wszelkie instytucje oraz specjalistów działających na rzecz 

dzieci i rodzin. 

 

AKTY PRAWNE 

 

Podstawowe ukierunkowania szkolnego programu wychowawczo - profilaktycznego zostały określone w poniższych dokumentach:  

 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona w 1997 r.  

 

 Artykuł 48, ust. 1: "Rodzice mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno 

uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania".  

 Artykuł 53, ust. 3: "Rodzice mają prawo do zapewnienia dzieciom wychowania i nauczania moralnego i religijnego zgodnie ze swoimi 

przekonaniami".  

 Artykuł 72, ust 1: "Rzeczypospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej 

ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją".  

 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.),   (art. 1, 5, 33, 34a, 40) 

 Artykuł 1: "System oświaty zapewnia w szczególności:  

pkt. 1. Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do wychowania 

i opieki, 

odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju,  

pkt. 2. Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny”.  
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3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 

r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej);  

 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz 

publicznych szkół (Dz. U. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.); 

 

5. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia 

w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; 

 

6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy 

„Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 poz. 1245); 

 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołachi placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. poz.214),  

 

8. Statut Szkoły Podstawowej nr 2 im. Edwarda hr. Raczyńskiego w Komornikach  

9. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;  

10. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;  

11. Konwencja o Prawach Dziecka;  

12. Karta Nauczyciela;  

13. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii;  
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14. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 28 października 1982r. 

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

 

 

WIZJA SZKOŁY 

 

Nasza szkoła to placówka, w której:  

 

1. Panuje życzliwa i przyjazna atmosfera, oparta na kulturze osobistej, wzajemnym szacunku i akceptacji, pomocy i współdziałaniu,  

w której nie ma zgody na agresję i brak tolerancji,  

2. Budowane są zasady sprzyjające funkcjonowaniu całej społeczności szkolnej, 

3. Uczniowie mogą wszechstronnie rozwijać zainteresowania, zdobywać wiedzę i umiejętności, które dobrze przygotowują ich do dalszego 

etapu kształcenia oraz wyboru zawodu, 

4. Rodzice aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci, współdziałają i wspierają nauczycieli, 

współuczestniczą w rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji,  

5. Stawia się na wypracowanie indywidualnych rozwiązań, zarówno w procesie edukacyjnym, jak i wychowawczym, 

6. Uczniowie akceptują wielokulturowość i aktywnie poznają dorobek innych narodów, 

7. Odbywa się współpraca ze szkołami z Polski oraz spoza Polski, 

8. Poprzez aktywność uczymy pracy na rzecz środowiska, kształtujemy postawy otwartości i kreatywności, 

9. Nauczyciele są specjalistami, którzy dostrzegają potrzeby uczniów i rodziców, i skutecznie na nie odpowiadają,  

10. Kształtuje się postawy patriotyczne i dba o dziedzictwo kulturowe. 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 

Nasza szkoła: 

 

1. Stwarza wszystkim uczniom takie same warunków i szanse na radosne dzieciństwo i rozwój,  
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2. Propaguje uniwersalne wartości,  

3. Budzi szacunek do polskiego dziedzictwa kulturowego oraz rozbudza patriotyzm i dumę z dorobku pokoleń,  

4. Przygotowuje uczniów do życia we współczesnym świecie, przestrzegając przed zagrożeniami i krzewiąc postawy etyczne,  

5. Rozwija kompetencje społeczne, uczy samodzielności i współdziałania, 

6. Dba o kształtowanie kultury osobistej, szacunku dla ludzi i otaczającego świata,  

7. Przygotowuje ucznia do świadomego wyboru dalszej drogi kształcenia,  

8. Wskazuje autorytety i postacie, będące inspiracją dla uczniów w kształtowaniu własnej osobowości, dbających o swój rozwój, edukację, 

angażujących się w życie społeczne.  

 

 

MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Działania wychowawcze oraz profilaktyczne, połączone z pracą dydaktyczną i opiekuńczą, mają zmierzać do ukształtowania osobowości  

i sylwetki ucznia – absolwenta Szkoły Podstawowej nr 2 w Komornikach, który będzie:  

 

1. Budował swój system wartości w oparciu o zasady i normy moralne, społeczne oraz etyczne,  

2. Wytyczał własną drogę rozwoju poprzez aktywne wzmacnianie swoich mocnych stron, zainteresowań, uzdolnień,  

3. Realizował ideę zdrowego stylu życia, 

4. Żył w poszanowaniu pracy, 

5. Umiał komunikować się z innymi ludźmi i współdziałać w grupie,  

6. Cenił wartość wiedzy i wykorzystywał umiejętność uczenia się, 

7. Stosował wiedzę teoretyczną w praktyce, 
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8. Będzie wrażliwy na potrzeby i krzywdę innych- niesie im pomoc,  

9. Obowiązkowy, zaradny i odpowiedzialny,  

10. Aktywnie wchodził w dorosłe życie i stanowił o sobie, 

11. Wolny od uzależnień,  

12. Szanował odmienność kulturową i obyczajową, 

13. Umiał sprostać wyzwaniom otaczającego świata, radził sobie z trudnościami. 

14. Będzie dbał o środowisko, zwracał uwagę na ekologiczne potrzeby świata. 

15. Będzie żył w zgodzie z samym sobą, ludźmi, przyrodą. 

 

 

 

 

ANALIZA DOTYCHCZASOWYCH DZIAŁAŃ 

 

 

Praca wychowawczo – profilaktyczna szkoły to obszar, w którym istotną rolę odgrywają wszystkie podmioty jej społeczności: uczniowie, 

rodzice, nauczyciele, pracownicy szkoły. Dzięki ich uwagom, analizie dokumentacji zawierającej informacje o przebiegu pracy wychowawczej 

w klasach, pracy zespołów przedmiotowych, przeprowadzonym ankietom wśród uczniów, obserwacjom, głosom nauczycieli oraz rodziców, 

szkoła pozyskuje informacje do dalszej pracy placówki.  

Mocnymi stronami szkoły są: praca w zakresie adaptacji szkolnej, integrowania uczniów, obrzędowości szkolnej i klasowej, dawanie 

uczniom możliwości do samorealizacji, rozwijania własnych zainteresowań, kształtowania umiejętności społecznych. Wypracowywane są 

strategie działań, zarówno w przypadku pracy grupowej z uczniami, jak i indywidualnej, a także z rodzicami oraz nauczycielami. Szkoła dba  

o uczniów, którzy mają trudności edukacyjne i wychowawcze, współpracuje też ściśle w tym obszarze z rodzicami oraz innymi instytucjami 

wspierającymi uczniów i rodziny. Zwraca uwagę na kształtowanie w uczniach postaw realizujących ideę zdrowego stylu życia, dzięki zajęciom 

z wychowawcami uczniowie mogą przyswajać treści dotyczące współczesnych zagrożeń i uzależnień. W szkole mówi się o racjonalnym 
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korzystaniu z Internetu i używaniu telefonów komórkowych, jednak należy zadbać o to, by tych treści było więcej. Jednocześnie ważne jest 

konsekwentne egzekwowanie zasad, norm posługiwania się nowymi technologiami. Trudność zauważalna jest w obszarze przestrzegania 

zasad klasowych, co z pewnością wpływa na poczucie bezpieczeństwa uczniów i ich potrzebę uznania. 

Uczniowie uważają, ze szkoła jest miejscem dla nich przyjaznym, mają się do kogo zwrócić o pomoc, nauczyciele są postrzegani jako kadra, 

która wspiera ucznia w trudnościach edukacyjnych i wychowawczych. Uczniowie uważają szkołę za miejsce bezpieczne, sprzyjające rozwojowi 

i dbające o pozytywne relacje z dorosłymi. Wymienianymi przez uczniów i nauczycieli najważniejszymi wartościami są: bezpieczeństwo, 

szacunek, rozwijanie zainteresowań, przyjaźń, tolerancja, pomoc innym, a akcje wolontaryjne, działalność szkolnego Caritasu są wskazywane 

jako trafiona inicjatywa , którą należy rozwijać. 

 

1. Atutem szkoły jest panująca w niej przyjazna atmosfera. 

2. Szkoła wspiera uczniów w nauce i wyrównuje szanse edukacyjne poprzez organizację różnych form pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej dla uczniów: zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, wyrównawczych, wprowadzeniu pomocy 

koleżeńskiej, konsultacjom z nauczycielami, pomocy wychowawcy, pedagoga i psychologa. 

3. Klasy, które dołączyły do tutejszej szkoły pozytywnie poradziły sobie z adaptacją do nowych warunków. 

4. Interakcje społeczne przenoszone są w sposób uproszczony do świata wirtualnego, co nie sprzyja treningowi społecznemu. Ze względu na 

anonimowość i pozorne poczucie bezpieczeństwa, wręcz indukuje sytuacje trudne i konflikty. Konieczne jest nieustanne przypominanie 

uczniom zasad bezpieczeństwa w sieci oraz włączenia w ten proces rodziców, którzy często stoją z boku czując się zdystansowani 

technologicznie przez swoje dzieci i nie rozumiejąc zagrożeń, pozostają bierni i mało wspierający dla dzieci w trudnych sytuacjach. 

5. Rośnie liczba uczniów (młodszych i starszych), którzy nadużywają komputera, telefonów komórkowych (gry, Internet, fora 

społecznościowe, zakupy). Dzieje się to kosztem obowiązków szkolnych, odpoczynku i relacji z najbliższymi. Rodzice często nie maja 

elementarnej wiedzy na temat zagrożeń związanych z komputerem, fonoholizmem i nie wiążą trudności swego dziecka (np. gorszych 

stopni, zmęczenia, chorób) z przesiadywaniem dziecka przed ekranem nowych technologii. Zgłaszają się po pomoc, gdy sprawa jest już 

bardzo poważna (np. dziecko wchodzi w konflikt z prawem). 

6. Rodzice widzą w szkole sojusznika, który pomoże im rozwiązać trudne sytuacje w wychowaniu dziecka, także te związane  

z zażywaniem substancji psychoaktywnych, czasem jednak przerzucają zadania wychowawcze głównie na szkołę. Rola rodziny, 

domu jest kluczowa. 

7. W skrajnych przypadkach uczniowie sięgają po niebezpieczne rozwiązania sytuacji trudnych idąc np. w zachowania autodestrukcyjne, 

samookaleczenia. 

8. Zwiększa się odsetek uczniów, którzy potrzebują specjalistycznej pomocy psychiatry i psychoterapeuty (obniżenia nastrojów, depresje). 

9. \ 
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ZADANIA 

 

Działania skierowane do uczniów  

 

Cele Działania i obszary pracy. Możliwe formy realizacji Odpowiedzialni 

1. Kształtowanie 

postaw wzajemnej 

życzliwości, 

tolerancji i 

szacunku.   

 

1. Tworzenie katalogu norm i zasad klasowych, 

praca nad normami szkolnymi, tradycjami 

klasowymi.  

 

2. Zapoznanie z ZO i wykorzystywanie zasad 

oceniania zachowania we wzmacnianiu 

pozytywnych zachowań i korygowaniu 

zachowań niepożądanych. 

 

3. Integrowanie zespołu klasowego, 

angażowanie uczniów w życie klasowe. 

 

4. Budowanie pozytywnych relacji z innymi, 

rozwiązywanie konfliktów. 

 

5. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą i kulturę 

języka. 

 

6. Prowadzenie zajęć z elementami Treningu 

Umiejętności Społecznych (TUS), zajęć  

tematycznych. 

 

7. Realizacja tematów dotyczących różnic 

1. Zajęcia z wychowawcami, dyskusje 

klasowe, zawieranie kontraktu klasowego. 

Przydzielanie zadań i obowiązków 

uczniom. 

 

2. Spotkania z Samorządem Szkolnym. 

 

3. Przedstawienie uczniom ZO i Regulaminu 

zachowania. 

 

4. Zajęcia  TUS. 

 

5. Wycieczki, wyjazdy, spotkania klasowe  

i ogólnoszkolne. 

 

6.  Spotkania i narady. 

 

7. Stosowanie zwrotów grzecznościowych. 

 

8. Indywidualny kontakt z uczniami. 

 

9. Rozmowy z uczniami na temat 

dyskryminacji społecznej, odmienności 

Wychowawcy 

 

Dyrekcja, opiekunowie 

Samorządu Szkolnego,  

Samorząd Szkolny 

Wychowawcy, psycholog, 

pedagog,  

 

Trenerzy TUS, mediatorzy,  

 

Nauczyciele 

psycholog, pedagog 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

nauczyciele 

pedagog, psycholog 

nauczyciele 

psycholog, pedagog,  

 

wszyscy nauczyciele 
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indywidualnych człowieka, inności, 

tolerancji, antydyskryminacji. 

 

8. Praca na rzecz innych, środowiska lokalnego, 

potrzebujących. 

 

9. Monitorowanie funkcjonowania uczniów ze 

szczególnymi potrzebami edukacyjnymi.  

oraz wyrażania własnego zdania w tej 

kwestii. 

 

10. Monitorowanie procesów grupowych, 

atmosfery w relacjach rówieśniczych  

i społecznych. 

 

11. Organizacja Dnia Integracji. 

 

12. Udział w akcjach społecznych, 

konkursach, podejmowanie szkolnych  

i gminnych inicjatyw na rzecz innych. 

 

 

 

zespół psychologiczno – 

pedagogiczny 

 

nauczyciele 

2. Rozwijanie 

zainteresowań i 

osobowości 

uczniów,  

stwarzanie 

optymalnych 

warunków do 

nauki, 

samopoznania w 

różnych 

kontekstach oraz 

określania 

własnego 

potencjału. 

1. Rozpoznawanie potrzeb i zainteresowań 

uczniów. 

 

2. Przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym. 

 

3. Prowadzenie zajęć Treningu Umiejętności 

Społecznych. 

 

4. Szkolna oferta kół zainteresowań, 

warsztatów, zajęć kreatywnych. 

 

5. Prowadzenie zajęć dotyczących 

indywidualnych umiejętności, zainteresowań 

i predyspozycji uczniów. 

 

1. Przeprowadzenie diagnozy uczniów. 

 

2. Realizacja zajęć z zakresu pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej dla 

uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

 

3. Analiza  indywidualnych przypadków 

uczniów, badania ankietowe, konsultacje  

z rodzicami, nauczycielami. 

 

4. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, 

warsztaty, wycieczki, TUS, realizacja 

zajęć programu „Ekonomii na co dzień”.  

5. Realizacja indywidualnych programów 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Pedagog, 

Wychowawcy 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, psycholog, 

pedagog 

 

Psycholog, pedagog, 
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6. Wykorzystywanie metod zachęcających 

ucznia do autorefleksji, praca nad 

samoświadomością. 

 

7. Rozmowy i konsultacje z uczniami, praca nad 

budowaniem własnego wizerunku. 

 

 

 

 

nauczania z poszczególnych przedmiotów 

bądź indywidualnego toku nauki. 

 

6. Narady klasowe, spotkania ze 

specjalistami, zajęcia integrujące grupy. 

 

7. Kampania „ Zachowaj Trzeźwy Umysł” 

 

8. Wystawy prac uczniów, publikacje, 

prezentowanie osiągnięć uczniów. 

 

9. Zajęcia na naradach klasowych, WDŻ. 

 

10. Indywidualny kontakt z uczniami, 

prowadzenie grup zajęciowych  

i warsztatów tematycznych. 

 

11. Udział w konkursach , wydarzeniach, 

akcjach, imprezach szkolnych i 

pozaszkolnych. 

 

12. Wymiana informacji i obserwacji między 

nauczycielami. 

 

13. Komunikaty i informacje zwrotne  

o uczniach. 

 

14. Zajęcia z doradcą zawodowym. 

 

nauczyciele 

 

Nauczyciele 

 

Nauczyciele 

Pedagog, psycholog 

 

 

nauczyciele 

 

 

wszyscy pracownicy szkoły 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Doradca zawodowy 
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3. Rozwijanie postaw 

samokształcenia i 

samorealizacji 

uczniów.  

1. Wdrażanie uczniów do samokontroli, 

pomocy i oceny koleżeńskiej. 

 

2. Praca z projektami edukacyjnymi. 

 

3. Badanie inteligencji wielorakich i diagnoza  

stylów uczenia się w aspekcie skutecznego 

uczenia się. 

 

4. Korzystanie z innowacyjnych metod 

nauczania ( Ocenianie Kształtujące oraz 

TIK). 

 

5. Doskonalenie umiejętności planowania  

i organizowania własnej pracy. 

 

6. Autoprezentacja.  

 

7. Realizacja zajęć dotyczących planowania 

ścieżki edukacyjno – zawodowej. 

 

8. Promowanie i wspieranie rozwoju 

czytelnictwa wśród uczniów. 

 

9. Stwarzanie przestrzeni uczniom wspierającej 

umiejętność podejmowania własnych decyzji, 

wyboru, wyrażania poglądów i opinii.  

 

1. Zapoznanie uczniów z metodami 

Oceniania Kształtującego. 

 

2. Zajęcia na temat projektu edukacyjnego, 

stosowanie projektu podczas zadań 

przedmiotowych. 

 

3. Wykorzystanie narzędzi diagnostycznych  

e-librusa i materiałów służących podniesieniu 

efektywności uczenia się zgodnymi  

z preferowanymi stylami. 

 

4. Zajęcia z doradztwa zawodowego, 

realizacja programu  „Ekonomia na co 

dzień” . 

 

5. Zajęcia z doradca zawodowym. 

Organizacja Forum Otwartej Szkoły, Targi 

Edukacyjne, drzwi otwarte szkół 

ponadpodstawowych, filmy.. 

 

6. Indywidualny kontakt z uczniami. 

 

7. Udział i organizacja akcji czytelniczych, 

konkursów, rozpowszechnianie informacji 

związanych z czytelnictwem, 

publikowanie materiałów . 

 

8. Praca z uczniami, współpraca  

Wszyscy nauczyciele 

 

 

Wychowawcy, 

opiekunowie projektów 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy 

 

 

Nauczyciele, doradca 

zawodowy 

 

 

 

 

nauczyciele 

 

Bibliotekarz, poloniści, 

nauczyciele 

 

 

Wszyscy pracownicy 
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z Samorządem Szkolnym 

 

9. Organizacja akcji „Tydzień dla mózgu”. 

 

szkoły 

 

Zespół psychologiczno – 

pedagogiczny 

 

4. Dbanie o 

bezpieczeństwo, 

kształtowanie 

odpowiedzialności, 

poszanowania 

norm, praw i 

postaw społ.  

 

1. Zapoznawanie z zasadami, regułami 

obowiązującymi w środowisku szkolnym. 

 

2. Realizacja zajęć dotyczących praw i norm 

społecznych, odpowiedzialności karnej, 

postaw prospołecznych. 

 

3. Wyposażanie uczniów w wiedzę z zakresu 

odpowiedzialności prawnej. 

4. Kształtowanie postaw poszanowania mienia, 

pracy innych. 

 

1. Zajęcia z nauczycielami, specjalistami, 

wykorzystywanie codziennych sytuacji do 

utrwalania poznanych zasad. 

 

2. Spotkania ze specjalistami, policją, narady 

tematyczne. 

 

3. Zajęcia edukacyjne i narady klasowe,  

indywidualny kontakt z uczniami. 

4. Dbanie o sprzęt i materiały znajdujące się 

w szkole i klasie. 

Koordynator  

 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy, pedagog 

 

nauczyciele,  

Pedagog, psycholog,  

5. Rozwijanie postaw 

patriotycznych, 

kultywowanie 

tradycji. 

1. Wpajanie szacunku dla tradycji, historii  

i symboli narodowych. 

 

2. Poznawanie historii regionu, tradycji, legend 

polskich, znaczenia i istoty poszczególnych 

świąt. 

 

3. Przybliżanie sylwetki patrona szkoły, 

autorytetów i postaci znaczących. 

 

4. Upamiętnianie rocznic, dni, szczególnych 

wydarzeń. 

1. Udział obchodach świąt państwowych. 

 

2. Organizacja imprez i uroczystości 

szkolnych wg utworzonego kalendarza 

oraz Programu Wychowawczego klasy. 

 

3. Organizacja święta „Pasowania na ucznia 

klasy 1” 

 

4. Udział w uroczystościach szkolnych  

i wydarzeniach organizowanych  

w środowisku lokalnym i poza nim. 

Koordynatorzy  

i organizatorzy imprez 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

Bibliotekarz,  

 

Wychowawcy, 

Nauczyciele  

 

 

Wszyscy nauczyciele 
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5. Tworzenie tradycji i obrzędowości klasowej i 

szkolnej. 

 

 

 

 

5. Lekcje tematyczne, zajęcia o patronie, 

zajęcia przybliżające życiorysy i dorobek 

znaczących dla świata osobowości. 

 

6. Akcje, konkursy związane z patronem 

szkoły. 

 

7. Gazetki, opracowane materiały, 

prezentacje. 

 

8. Spotkania klasowe, wycieczki, wyjazdy. 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

6. Dostarczenie 

wiedzy dotyczącej 

uzależnień i 

kształtowanie 

postaw 

wdrażających do 

podejmowania 

decyzji służących 

zdrowiu 

człowieka. 

1. Realizacja programu „Dopalacze niszczą 

     życie”. 

 

2.  Psychoedukacja społeczności szkolnej. 

 

 

3. Zachęcanie uczniów do udziału w konkursach 

tematycznych, poświęconych zwalczaniu 

uzależnień. 

 

4. Poruszanie kwestii uzależnień na lekcjach 

wychowawczych.  

 

5. Zapoznanie i zachęcanie uczniów do 

przeglądania publikacji poświęconych 

uzależnieniom. 

1.  Prowadzenie zajęć edukacyjno –  

     profilaktycznych dla uczniów. 

 

2. Współpraca z Policją – organizacja 

spotkań 

3.  z uczniami, rodzicami, współpraca  

w zakresie działań interwencyjnych, 

projekcja filmu „Dopalacze niszczą 

zżycie”. 

 

4. Współpraca z GKRPA, GZI. 

 

5. Realizacja scenariuszy zajęć -  WDŻ, 

biologia,  przyroda, wf. 

 

6. Cykliczne warsztaty dla społeczności 

pedagog, psycholog, 

specjaliści, policja 

 

pedagog, psycholog, 

specjaliści 

 

nauczyciele 

 

pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 
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szkolnej. 

 

7. Udział w kampanii ‘Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” 

 

8. Realizacja programów rekomendowanych 

przez PARPA, Krajowe Biuro 

Przeciwdziałania Narkomanii. 

 

psycholog, pedagog 

 

 

pedagog, psycholog 

 

 

 

7. Wspieranie 

uczniów i 

zwiększanie 

świadomości 

młodzieży w 

zakresie 

budowania 

pozytywnej 

samooceny, 

przeciwdziałanie 

zachowaniom 

autodestrukcyjnym

. 

 

 

 

1. Kontakt indywidualny z uczniami, rozmowy 

wspierające, praca nad poczuciem własnej 

wartości. 

 

2. Praca w obszarze wsparcia psychologiczno –  

     pedagogicznego uczniów. 

 

3. Dostrzeganie potrzeb uczniów, 

     indywidualizacja procesu wychowawczego. 

 

1. Przeprowadzanie rozmów, kształtowanie 

samoświadomości, pokazanie uczniom ich 

mocnych stron, obszarów do pracy nad 

sobą, zasobów. Praca z uczniami metodą 

TZA. 

 

2. Zajęcia tematyczne, narady klasowe, 

warsztaty. 

 

3. Spotkanie ze specjalistą z zakresu 

zachowań autoagresywnych dla 

nauczycieli i rodziców. 

 

4. Publikacje materiałów tematycznych dla 

młodzieży i dorosłych. 

psycholog, pedagog, 

nauczyciele 

trenerzy TZA 

 

 

wychowawcy 

 

 

pedagog 

zespół psychologiczno – 

pedagogiczny 

 

 

8.  Stwarzanie 

uczniom 

możliwości 

uczestnictwa w 

1. Przygotowanie oferty zajęć szkolnych  

z zakresu podnoszenia własnych kompetencji 

społecznych.  

 

1. Zajęcia integracyjne, wycieczki szkolne, 

imprezy i akcje środowiskowe.  

  

2. Udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii 

wszyscy nauczyciele 

 

 

Pedagog, psycholog, 
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zajęciach 

kształtujących i 

doskonalących 

umiejętności 

społeczne i 

emocjonalne. 

 

2. Psychoedukacja uczniów. 

Zachowaj Trzeźwy Umysł. 

3. Tworzenie kontraktu klasowego – praca 

nad zasadami, praca na naradach, 

zajęciach przedmiotowych. 

 

4. Prowadzenie zajęć i konsultacji - TZA, 

trening umiejętności społecznych. 

 

5. Publikacja materiałów tematycznych. 

 

6. Wprowadzanie metody NVC do pracy  

z uczniami, kształtowanie umiejętności 

asertywnej komunikacji. 

 

koordynator kampanii 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 

 

Trenerzy TZA 

 

 

Pedagog, psycholog 

 

Pedagog, psycholog 

 

Grupa NVC 

9. Zagrożenia 

związane z 

przebywaniem w 

cyberprzestrzeni. 

1. Współpraca z Policją – organizacja spotkań  

z uczniami, rodzicami, współpraca w zakresie 

działań interwencyjnych. 

 

2. Zachęcanie uczniów do udziału w kampaniach 

 tematycznych, poświęconych zwalczaniu 

zagrożeń w cyberprzestrzeni. 

 

3. Poruszanie powyższego tematu na naradach 

 klasowych.  

 

4. Racjonalne korzystanie z nowoczesnych 

 technologii – przeciwdziałanie 

uzależnieniom,  zjawisku hejtu oraz sytuacjom 

konfliktowym. 

1. Spotkania ze specjalistami. Pogadanki 

oraz projekcje filmów. 

 

2. Udział w ogólnopolskiej kampaniach  

i akcjach społecznych. 

3. Realizacja tematów narad klasowych 

związanych z zagrożeniami w sieci  

i cyberprzemocą, zajęcia z WDŻ, akcje 

szkolne. 

4. Zajęcia dla uczniów dotyczące 

efektywnego wykorzystania komputera. 

 

5. Warsztaty ze specjalistami. 

 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog, pedagog 

 

 

 

 

Nauczyciele informatyki, 

wychowawcy 

 

pedagog 
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10. Promowanie 

alternatywnych 

form spędzania 

czasu wolnego, 

uczenie zasad 

właściwego 

odżywiania i 

dbania o siebie. 

1. Udział szkoły w programach prozdrowotnych. 

 

2. Promowanie idei zdrowego trybu życia.  

 

3. Dzielenie się sukcesami, dobrymi praktykami,, 

kształtowanie zdrowych nawyków. 

 

4. Oferta zajęć pozalekcyjnych. 

 

5. Wpływ hałasu na zdrowie człowieka. 

 

6. Dbanie o prawidłową postawę ciała, zdrowy 

kręgosłup. 

 

 

 

1. Uczestnictwo w programie „Szkoła 

Promująca Zdrowie”, „Owoce  

i  warzywa”, „Produkty mleczne  

w szkole”. 

 

2. Organizowanie na terenie szkoły 

konkursów i zawodów sportowych. 

 

3. Zajęcia z pielęgniarką szkolną. 

 

4. Organizacja imprez sportowych i zajęć 

SKS, zajęć dodatkowych. 

 

5. Tematy realizowane na zajęciach 

klasowych dotyczące zdrowego 

odżywiania. 

 

6. Konsultacje indywidualne z uczniami. 

 

7. Zorganizowanie akcji edukacyjnej 

dotyczącej hałasu. 

 

8. Udział szkoły w akcji ‘Lekki tornister”. 

 

9. Współpraca z GKRPA, GOK, GOSiR – 

realizacja programów, współorganizacja 

imprez w środowisku lokalnym 

promujących zdrowie i sport. 

 

koordynator  programu, 

nauczyciele 

 

Pielęgniarka  

 

nauczyciele wf-u, pedagog 

 

pielęgniarka 

 

nauczyciele 

 

 

pedagog, psycholog 

 

nauczyciele, pedagog 

 

 

 

zespól psychologiczno - 

pedagogiczny 
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Działania skierowane do rodziców 

 

Zadanie Forma 

Współpraca w zakresie rozwijania świadomości i odpowiedzialności 

wychowawczej rodziców. Podnoszenie kompetencji wychowawczych, 

szczególnie w przeciwdziałaniu sytuacjom ryzykownym uczniów. 

 

Warsztaty dla rodziców, spotkania ze specjalistami, materiały dla rodziców, 

konsultacje, zebrania z rodzicami.  

 

Monitorowanie sytuacji uczniów -wymiana informacji i spostrzeżeń.  

 

Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, policją. 

 

 

10. Organizacja spotkania z dietetykiem. 

 

11. Życie w zgodzie 

z naturą. Troska o 

środowisko, 

najbliższe 

otoczenie, 

kształtowanie 

postaw 

ekologicznych. 

1. Kształtowanie wrażliwości na otaczający 

świat, naturę. 

 

2. Poznawanie najbliższego otoczenia, regionu, 

dbanie o najbliższe środowisko. 

1. Udział w wyjazdach i wycieczkach 

edukacyjno – przyrodniczych, konkursach. 

 

2. Wprowadzenie w szkole nawyku 

segregowania śmieci. 

 

3. Udział w akcjach ekologicznych 

„Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”..  

 

4. Przeprowadzenie zajęć tematycznych. 

 

5. Publikowanie informacji dotyczących 

akcji ekologicznych. 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowi 

 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

 

 

 

 

nauczyciele przyrody, 

biologii, wychowawcy 
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Włączanie rodziców do partnerskiego udziału w kreowaniu rzeczywistości 

szkolnej. 

Ustalenie przez Radę Rodziców tematyki i terminów spotkań z zakresu 

profilaktyki i kompetencji wychowawczych. 

 

Zapoznawanie z dokumentami szkoły, współtworzenie programów szkolnych. 

 

 Organizowanie imprez o charakterze edukacyjnym,  rekreacyjno-sportowym 

i kulturalnym z udziałem rodziców. 

 

Integracja rodziców w zespołach klasowych. 

 

Zapraszanie rodziców do udziału w imprezach, wydarzeniach klas i szkoły. 

 

Prezentowanie aktywności i zaangażowania rodziców na łamach klasy  

i szkoły. Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. 

 

Zaangażowanie rodziców w motywowanie dzieci do nauki. 

 

Konsultacje, spotkania z rodzicami, wykłady. 

Organizowanie wspólnych konkursów dla uczniów i ich rodziców. 

 

 

 

Działania skierowane do nauczycieli i pracowników szkoły 

 

Zadanie Forma 

Uaktualnianie wiedzy i kompetencji nauczycieli z zakresu zagrożeń 

współczesnego świata oraz warsztatu zawodowego. 

 

Doskonalenie Rady Pedagogicznej, indywidualny udział w szkoleniach  

i kursach oraz innych formach podnoszących kompetencje wychowawcze. 

Rozwiązywanie sytuacji trudnych wychowawczo, monitorowanie 

integracji w klasach. 

Zajęcia i warsztaty, konsultacje. 

 

Konsultacje z Pedagogiem i Psychologiem szkolnym. Sięganie do literatury  

i pomocy pedagogicznych oraz psychologicznych. Pomoc koleżeńska. 
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Konsultacje, superwizje. 

 

Motywowanie uczniów do nauki, do zmian zachowania, weryfikowania 

postaw. 

 

Szkolenia dla wychowawców, lekcje wychowawcze, praca nad własnym 

warsztatem zawodowym. 

 

GKRPA – Gminna Komisja rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

GZI – Gminny Zespół Interdyscyplinarny 

TZA - Trening Zastępowania Agresji 

TUS – trening umiejętności społecznych 

TIK – Technologie Informacyjno - Komunikacyjne 

ZO – Zasady Oceniania  

NVC – Nonviolent communication (Porozumienie bez przemocy) 

 

 

POWINNOŚCI WYCHOWAWCZE 

 

Za proces wychowawczy odpowiedzialni są wszyscy jej pracownicy, ich obowiązki i kompetencje zawarte są w Statucie Szkoły oraz 

rodzice. Uczniowie również swoimi postawami, zachowaniami, umiejętnościami mogą wpływać na rówieśników, modelować wychowawczo 

środowisko uczniowskie. Istotną rolę odgrywają jednak nauczyciele i wychowawcy .  

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS 

 

1. Rzetelne, coroczne zapoznanie uczniów w czasie godzin wychowawczych i ich rodziców podczas zebrań z rodzicami z podstawowymi 

dokumentami regulującymi życie szkoły: Statutem Szkoły, Programem wychowawczo - profilaktycznym, Wewnątrzszkolnymi Zasadami 

Oceniania, Wewnątrzszkolnym Systemem Doradztwa Zawodowego. 

2. Zapewnienie uczniom i ich rodzicom pełnej informacji dotyczącej postępów uczniów w nauce i zachowaniu oraz wymagań edukacyjnych 

stawianych przez szkolę zgodnie z przyjętymi formami.  

3. Rozpoznanie sytuacji wychowawczej uczniów i informowanie uczących nauczycieli o trudnościach w tym zakresie.  
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4. Koordynowanie działań zespołu klasowego, wspieranie rozwoju uczniów, koordynowanie działań związanych z pomocą psychologiczno - 

pedagogiczną.  

5. Opracowanie klasowego planu wychowawczego (w porozumieniu z uczniami i rodzicami) w oparciu o niniejszy "Program wychowawczo - 

profilaktyczny szkoły” na dany rok oraz przedstawienie go uczniom i rodzicom.  

6. Podejmowanie systematycznych wysiłków zmierzających do wytworzenia prawidłowej atmosfery w zespole klasowym, integracji grupy..  

7. Dbanie o rozwój samorządności w klasie.  

8. Rozwiązywanie bieżących problemów dydaktycznych i wychowawczych we współpracy z rodzicami, nauczycielami, pedagogiem, 

psychologiem szkolnym i placówkami wspierającymi rozwój dziecka.  

9. Czuwanie nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa zarówno przez uczniów, nauczycieli uczących w klasie, rodziców  

i pracowników szkoły.  

10. Prawidłowe i systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej.  

11. Włączenie rodziców do pracy wychowawczej i społecznej.  

12. Animacja życia zbiorowego oraz mediacje i negocjacje kwestii spornych w zespole klasowym oraz między dziećmi a dorosłymi.  

 

 

KOMPETENCJE WYCHOWAWCY 

 

1. Ocenia zachowanie uczniów i jest uprawniony do wystawiania opinii o swoich wychowankach.  

2. Wnioskuje w sprawie nagród i kar dla swoich wychowanków.  

3. Wnioskuje o objęcie pomocą materialną uczniów w trudnej sytuacji finansowej. 

4. Wnioskuje o objęcie pomocą psychologiczno – pedagogiczną uczniów.  

5. Zgłasza wszelkie formy przestępczości wśród uczniów zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 

6. Dba o zachowanie drogi służbowej w sytuacjach spornych dotyczących uczniów, nauczycieli bądź rodziców. 
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7. Dba o proces adaptacji uczniów w klasie i budowanie pozytywnych więzi w grupie. 

 

NAUCZYCIELE 

1. Mają obowiązek reagowania na wszelkie sytuacje trudne, 

2. Swoją postawą i działaniami wspierają rozwój psychofizyczny uczniów,  

3. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

4. W oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów, odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem np. na wycieczkach szkolnych,  

5. Świadczą pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 

6. Pomagają rozwijać zainteresowania i wspierają uczniów z różnymi potrzebami edukacyjnymi.  

 

ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI 

 

1. Rodzice mają obowiązek uczestniczyć w zebraniach z rodzicami organizowanych przez wychowawcę klasy lub dyrektora szkoły oraz 

prelekcjach poświęconych zagadnieniom wychowawczym.  

2. Rodzice mają obowiązek zawiadamiania wychowawcy o nieobecności ucznia, stałego kontaktu z wychowawcą w trudnych sytuacjach 

wychowawczych. 

3. W poszczególnych obszarach potrzeb wypracowują wspólnie z dzieckiem i ze szkołą rozwiązania, służące optymalnemu jego rozwojowi. 

4. Rodzice mają obowiązek dbać o odpowiedni strój i wygląd dziecka.  

5. Rodzice wspierają działalność, samorządność i rozwój uczniów poprzez finansowanie Rady Rodziców. 

6. Rodzice powinni na bieżąco zgłaszać najdrobniejsze nawet formy przestępczości wśród uczniów.  
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7. W sytuacjach spornych w klasie rodzic zobowiązany jest do zachowania drogi służbowej zgodnie z zapisami Statutu Szkoły.  

8. Rodzice ponoszą odpowiedzialność finansową za umyślne zniszczenia i kradzieże dokonane w szkole przez ich dzieci.  

9. Rodzice winni czynnie uczestniczyć w pracach, imprezach i uroczystościach na rzecz klasy i szkoły.  

10. Rodzice zapewniają dziecku wyprawkę szkolną. 

10. Zgłaszają potrzebę udzielenia pomocy materialnej dziecku. 

 

 

OBRZĘDOWOŚĆ SZKOLNA 

 

Obrzędowość ujęta jest w statucie szkoły oraz kalendarzu imprez szkolnych ustalanym corocznie.  

 

SAMORZĄD SZKOLNY 

 

1. Samorząd w swojej działalności kieruje się zasadą współudziału w realizacji wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych zadań Szkoły.  

2. Samorząd reprezentuje sprawy uczniów w Szkole. 

3. Samorząd jednoczy społeczność szkolną. 

4. Współtworzy kalendarz imprez szkolnych, inicjuje akcje i przedsięwzięcia ogólnoszkolne. 

5. Pracuje nad wizerunkiem szkoły w środowisku. 

6. Planuje we współpracy z Radą Rodziców gospodarowanie finansami przeznaczonymi na Samorząd Szkolny. 

7. W ramach realizacji swoich zadań Samorząd, uprawniony jest do przedstawiania Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we 

wszystkich sprawach szkoły oraz tworzy sprawozdanie ze swojej działalności.  

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM 

 

 

W celu przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym szkoła:  

1. Rozpoznaje indywidualne sytuacje życiowe uczniów,  

2. Wyznacza zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej realizowane przez szkolnych specjalistów, 
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3. Wypracowuje rozwiązania służące jej pracy wychowawczo - profilaktycznej, 

4. Współpracuje z policją, sądem, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, GKRPA, GZI, placówkami specjalistycznymi,  

5. Współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Puszczykowie,  

6. Prowadzi psychoedukację uczniów, rodziców, nauczycieli oraz innych pracowników szkoły, zapewniając możliwość podnoszenia 

własnych kompetencji, udziału w szkoleniach, warsztatach, konferencjach oraz poprzez inne formy realizacji.  

 

EWALUACJA 

Potrzeby, zdania, obserwacje i uwagi, dotyczące wielopłaszczyznowego funkcjonowania w szkole wszystkich jej podmiotów są 

kluczowe, pozwalają na weryfikację i modyfikację zadań przez nią realizowanych. Ewaluacja przeprowadzona będzie po zrealizowanych przez 

szkołę zadaniach poprzez: 

 obserwację uczniów w różnych sytuacjach szkolnych; 

  rozmowy, konsultacje z nauczycielami, uczniami, rodzicami; 

  analizę dokumentów; 

  realizację badań ankietowych, wywiadów.  

 

 

 

 

Opracowała:  

 

Justyna Nowak  

Dokument przyjęty do realizacji przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwałą  z  12.09. 2018 r. 


