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I. PODSTAWA PRAWNA 

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

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356). 
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 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. Z 2015 

r. poz. 1249). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 

i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym ( Dz. U. z 2017r. poz.1652). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach ( Dz. U. Z2017r. Poz. 1591). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia 

ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa 

zawodowego  (Dz. Uz 2018 r. poz. 1675). 

II. WSTĘP 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania 

z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe). 

 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczanie i likwidowanie czynników 

blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 

Proces wychowania powinien być wspomagany przez działania profilaktyczne i oparty 

na zdobywaniu wiedzy i umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Wietlinie opiera się 

na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i  Uczniów. Program 

zawiera treści i działania o charakterze edukacyjnym, wychowawczym, profilaktycznym 

i opiekuńczym, tworząc spójną całość ze Statutem Szkoły i Szkolnym zestawem programów 

nauczania. Istotą działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
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społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników obsługi. Program 

uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami wspierającymi pracę szkoły.  

III. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

1. Misja oddziałów przedszkolnych 

Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i edukację w atmosferze radości, akceptacji 

i bezpieczeństwa. Rozpoznaje i zaspakaja ich potrzeby oraz rozwija możliwości i talenty. 

Kształtuje nawyki zdrowego stylu życia i obcowania ze sztuką. Daje poczucie tożsamości 

narodowej i przynależności do Unii Europejskiej. Umożliwia osiągnięcie gotowości do nauki 

w szkole. Pełni także funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze wobec rodziców.  

2. Wizja oddziałów przedszkolnych 

Pragniemy, aby w naszym przedszkolu każde dziecko miało stworzone bezpieczne i zdrowe 

warunki do wszechstronnego rozwoju, rozwinięcia swoich zainteresowań i talentów. Dokładamy 

wszelkich starań, aby wszystkie dzieci osiągały sukces na miarę swoich możliwości i aby rodzice 

wychowanków byli współautorami tych sukcesów. Staramy się wspierać Rodziców w ich roli 

wychowawczej i przekazujemy szczegółowe informacje o postępach i problemach dzieci. 

Naszym celem jest zaspakajanie dziecięcych potrzeb, zainteresowań, a także stworzenie 

warunków do wszechstronnego rozwoju.  

3. Sylwetka absolwenta oddziałów przedszkolnych 

Absolwent jest: 

 pełen inicjatywy, odważny i samodzielny, 

 chętnie się uczy, ma szerokie zainteresowania i wiele talentów, 

 jest kreatywny i pełen fantazji, 

 odróżnia dobro od zła, ma wiele empatii, jest współczujący i bardzo przyjaźnie nastawiony 

do koleżanek i kolegów, 

 dzięki odpowiednim pochwałom i sposobom wyjaśniania porażek i sukcesów przedszkolak 

ma zróżnicowany obraz siebie samego, poczucie pewności i wiary w swoje możliwości, 

 woli współpracę niż rywalizację, 

 jest dobrze przygotowany do nauki w szkole i roli ucznia, 

 ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze, 

 potrafi współdziałać w zespole, 

 jest zainteresowany nauką i literaturą, 

 jest aktywny w podejmowaniu działań, lubi działania twórcze, 

 jest wrażliwy estetycznie, 

 akceptuje zdrowy styl życia, 

 ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym i cechuje się gotowością do działania na 

rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, 

 czuje się Polakiem i Europejczykiem. 

4. Misja szkoły 

Nasza szkoła: 

 wyposaża uczniów w rzetelną wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia,  

 stwarza wszystkim uczniom równe szanse wszechstronnego rozwoju poprzez szeroki 

zakres działań lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz pomoc w kształtowaniu osobowości,  

 odkrywa pasje uczniów, wspomaga rozwój ich twórczych predyspozycji,  
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 przygotowuje ucznia do wyboru drogi życia i odpowiedzialnego samodzielnego życia 

mającego poczucie własnej wartości i tożsamości narodowej,  

 stwarza bezpieczne i przyjazne dla całej społeczności szkolnej miejsce nauki, 

 uczy przestrzegania norm społecznych, szacunku, życzliwości i partnerstwa, 

 wychodzi naprzeciw oczekiwaniom środowiska lokalnego, rozwijając współpracę                z 

rodzicami, organizacjami, instytucjami i placówkami kulturalno-oświatowymi, 

 wspomaga rodzinę w procesie wychowania, 

 tworzy partnerską i bezpieczną atmosferę wśród uczniów, rodziców i nauczycieli opartą na 

bazie wzajemnej akceptacji i szacunku, wzajemnej współpracy oraz pomocy, 

 reaguje na zmiany i jest otwarta na nowości. 

5. Wizja szkoły 

Nasi uczniowie: 

 są przygotowani do dalszego etapu kształcenia,  

 osiągają sukces na miarę swoich możliwości, 

 odróżniają dobro od zła, dokonują samooceny,  

 okazują pomoc i życzliwość swoim rówieśnikom,  

 zarówno w szkole jak i poza nią przestrzegają zasad kulturalnego zachowania,  

 współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju, głównie 

poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski. 

Nauczyciele:  

 mają możliwość podnoszenia swych kwalifikacji,  

 wykazują się kulturą osobistą, sumiennością i ogromną otwartością na potrzeby uczniów,  

 cieszą się autorytetem, budzą zaufanie wychowanków i ich rodziców,  

 atrakcyjnie prowadzą wszystkie zajęcia, wykorzystują technologię informacyjną,  

 ukierunkowują, inspirują, wdrażają do samodzielnego odkrywania,  

 potrafią dostrzec i rozwinąć uzdolnienia, zainteresowania uczniów, rozbudzić ich naturalną 

ciekawość, ukazać piękno otaczającego świata, 

 służą uczniom pomocą w rozwiązywaniu ich problemów. 

Rodzice naszych uczniów: 

 aktywnie uczestniczą w procesie budowania systemu wartości u swoich dzieci,  

 współdziałają i wspierają nauczycieli w pracy, pomagają w rozwiązywaniu problemów 

szkoły,  

 są współodpowiedzialni za rozwój własnego dziecka, 

 mają zaufanie do prowadzonych przez szkołę działań,  

 pomagają w organizowaniu uroczystości szkolnych.  

Szkoła:  

 analizuje potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 zapewnia efektywny przepływ informacji, 

 rozwija ofertę edukacyjną, zapewnia nowoczesne warunki nauki,  

 spełnia wymogi bezpieczeństwa i higieny, 

 zapobiega patologiom, agresji i uzależnieniom,  

 zapewnia łatwość dostępu do informacji,  

 działa na rzecz środowiska lokalnego,  

 kultywuje polskie tradycje. 
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6. Sylwetka  absolwenta szkoły 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Wietlinie: 

 jest otwarty, komunikatywny, asertywny i kreatywny,  

 zna i stosuje zasady życia społecznego,  

 jest aktywny społecznie, tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innego człowieka,  

 cechuje go wysoka kultura osobista,  

 dba o swój rozwój fizyczny,  promuje zdrowy tryb życia,  

 posiada wiedzę i umiejętnie ją wykorzystuje do rozwiązywania problemów, 

 jest zmotywowany do osiągania lepszych wyników w nauce,  

 sprawnie posługuje się językiem ojczystym oraz co najmniej jednym językiem obcym, 

 umiejętnie posługuje się technologią informacyjną ułatwiającą korzystanie z różnych 

źródeł wiedzy,  

 jest przygotowany do nauki na dalszym etapie edukacji, 

 potrafi być samodzielny w podejmowaniu decyzji,  

 ponosi odpowiedzialność za własną edukację, 

 rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,  

 umie korzystać z dóbr kultury oraz aktywnie uczestniczyć w życiu kulturalnym,  

 szanuje tradycję i kulturę środowiska lokalnego, własnego narodu, a także innych kultur,  

 zna swoją wartość. 

7. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

Co roku dokonuje się diagnozy sytuacji wychowawczej w szkole.  Analizowane są  potrzeby   i zasoby 

szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki na podstawie: 

 badań ankietowych skierowanych do uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 obserwacji i spostrzeżeń wychowawców klas, 

 analizy stanu wychowania w szkole. 

W wyniku diagnozy (badań ankietowych) i na podstawie wniosków z realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, ewaluacji wewnętrznej a także ze sprawozdania z pracy 

zespołu ds. bezpieczeństwa wskazuje się następujące problemy i potrzeby wychowawczo-

profilaktyczne: 

 obniżoną kulturę bycia i zachowania się w szkole i środowisku, 

 niestosowanie się uczniów do ustalonych zasad i norm społecznych obowiązujących 

w szkole, mimo ich znajomości, 

 słabe zdyscyplinowanie uczniów, w tym głównie w autobusie szkolnym, 

 słabą motywację do nauki i niską frekwencję niektórych uczniów, 

 małe zainteresowanie udziałem uczniów (głównie najmłodszej i starszych klas)   

w konkursach i zawodach sportowych, 

 brak poczucia bezpieczeństwa, 

 nadużywanie nowoczesnych mediów, 

 prowadzenie zajęć z wychowawcą głównie metodami podającymi, 

 brak propozycji działań w ramach programu wychowawczo-profilaktycznego ze strony 

uczniów, 

 konieczność wsparcia rodziców, uczniów i nauczycieli w procesie wychowania przez 

spotkania tematyczne i warsztatowe z pedagogiem i innymi specjalistami. 

W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły należy uwzględnić działania zmierzając do: 
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 podniesienia kultury osobistej i dyscypliny uczniów szczególnie przez minimalizowanie 

przejawów agresji, wulgaryzmów, poprawę wzajemnych relacji, 

 wzmocnienie motywacji do nauki i udziału w konkursach oraz zawodach sportowych, 

 egzekwowania posłuszeństwa, stosowania się do regulaminów obowiązujących w szkole, 

 podniesienia poczucia bezpieczeństwa w szkole, 

 zwiększenia aktywizujących metod nauczania, 

 nauczenia właściwego korzystania z mediów, 

 aktywniejszego udziału uczniów w realizacji zadań wychowawczo-profilaktycznych, 

 podniesienia kompetencji wychowawczych rodziców. 

Ponadto wskazywać na wartości, wzorce postępowania, upowszechniać zasady zachowania 

obowiązujące w szkole i budować odpowiednie relacje społeczne a także kontynuować właściwą 

współpracę z rodzicami na rzecz uczniów i szkoły. 

8. Kryteria efektywności 

 wszyscy uczniowie są poddani oddziaływaniom programu, 

 wszyscy nauczyciele realizują program, a w szczególności wychowawcy uwzględniają 

jego treści w klasowych planach pracy, 

 rodzice znają i akceptują program oraz współpracują przy jego realizacji. 

9. Powinności wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego, rodziców 

Wychowawcy klas: 

 integrują zespół klasowy, 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji uczniów w klasie, 

 wyposażają uczniów w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 realizują zadania wychowawczo-profilaktyczne we współpracy z nauczycielami, 

pedagogiem (innymi specjalistami) i rodzicami uczniów, 

 rozpoznają trudności uczniów, 

 wspierają rodziców w działaniach wychowawczo-profilaktycznych, 

 znają Program Wychowawczo-Profilaktyczny  i uwzględniają go w swoich planach 

dydaktycznych, planach wychowawcy klasy, 

 zapoznają uczniów i rodziców z założeniami wychowawczo-profilaktycznymi na dany rok, 

 obserwują swoich uczniów i reagują na pierwsze niepokojące objawy, 

 znają środowisko rodzinne uczniów, 

 utrzymują stały kontakt z rodzicami, pedagogiem i informują ich o wynikach w nauce 

i sytuacji wychowawczej (wulgaryzmy, oceny niedostateczne, nieobecności 

nieusprawiedliwione, wagary, palenie, picie, agresywne zachowanie, itp.). 

Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczo- 

profilaktycznych, 

 wykonują zalecenia zawarte w opiniach i orzeczeniach wydanych przez PPP, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

uczniów demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

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

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

Pedagog szkolny 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

  inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

  wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.    

Rodzice: 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy, innymi nauczycielami oraz pedagogiem szkolnym, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 korzystają z pomocy i wsparcia ze strony pedagoga w zakresie profilaktyki, 

 zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń wieku dojrzewania i sposobów 

przeciwdziałania im, 

 dostarczają wzorów konstruktywnego stylu życia dzieciom, 

 uczestniczą w pedagogizacji i programach wychowawczo-profilaktycznych skierowanych 

do rodziców, 

 włączają się aktywnie w życie szkoły. 

IV. CELE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

1. Cel główny 

Stwarzanie warunków do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju osobowego wychowanka. 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferach: 

 fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających 

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 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; 

 społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 
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2. Cele szczegółowe 

2.1. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły 

Wychowanie do wartości - kształtowanie pożądanych cech osobowości, postaw i norm społecznych 

poprzez: 

 kształtowanie osobowości, charakteru oraz postawy moralno- etycznej; 

 rozwijanie zdolności dostrzegania wartości: prawdy, dobra, piękna, szacunku dla 

człowieka i  kierowanie się tymi wartościami; 

 wpajanie nawyków dobrego zachowania, zasad efektywnej współpracy oraz 

komunikowania się; 

 kształtowanie postawy otwartości, życzliwości, uczciwości w stosunkach międzyludzkich; 

 wpajanie szacunku do języka ojczystego, unikanie używania wulgaryzmów. 

Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia poprzez: 

 kształtowanie umiejętności dbania o zdrowy i higieniczny tryb życia; 

 kształcenie umiejętności radzenia sobie z zagrożeniami, zapobieganie niebezpiecznym 

sytuacjom w szkole i poza nią; 

 przeciwdziałanie uzależnieniom - pomoc w zdobyciu wiedzy na temat uzależnień i innych 

zagrożeń dla zdrowia oraz w nabywaniu umiejętności przeciwdziałania  tym zagrożeniom. 

Przygotowanie do harmonijnego uczestnictwa w życiu społecznym poprzez: 

 upowszechnienie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku poszanowania 

go; 

 wspieranie rozwoju samorządności uczniowskiej; 

 troska o realizację obowiązku szkolnego, przeciwdziałanie nieuzasadnionej absencji na 

zajęciach szkolnych oraz dbanie o dyscyplinę; 

 kształtowanie postawy patriotycznej, rozwijanie poczucia tożsamości narodowej oraz 

szacunku dla tradycji, symboli szkolnych, lokalnych i narodowych; 

 rozwijanie ciekawości świata, motywacji do poznawania kultury własnego regionu oraz 

dziedzictwa narodowego; 

 współpraca z organizacjami i instytucjami wspierającymi szkołę; 

 rozwijanie tolerancji wobec odmienności ludzi i ich poglądów; 

 wychowanie do przyjmowania aktywnych postaw w życiu i brania odpowiedzialności 

za własne czyny; 

 kształtowanie umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, w zespołach klasowych, 

zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły i środowiska lokalnego; 

 kształtowanie pozytywnych relacji z rodziną i najbliższym otoczeniem; 

 rozwijanie umiejętności konstruktywnego rozwiązywania konfliktów. 

2.2. Bezpieczeństwo w Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych 

Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania     

w środowisku cyfrowym poprzez: 

 rozwijanie umiejętności efektywnego posługiwania się technologią informacyjną                  

w poszukiwaniu, porządkowaniu i wykorzystywaniu pozyskanych informacji; 

 upowszechnienie zasad bezpiecznego i właściwego korzystania z mediów społecznych 

promowanie netykiety;  

 uświadomienie uczniom, że anonimowość w „sieci” jest tylko pozorna; 

 wskazanie na konsekwencje nielegalnego umieszczania w Internecie nagrań audio, video 
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lub zdjęć, wykonanych za pomocą dostępnych urządzeń; 

 zapoznanie użytkowników Internetu z programami zapewniającymi bezpieczne poruszanie 

się w „sieci” i sposobami zabezpieczeń; 

 dostarczenie uczniom wiedzy dotyczącej zarówno korzyści, jak i zagrożeń płynących 

z korzystania z mediów społecznych; 

 kształtowanie postaw uczniów, sprzyjających podejmowaniu racjonalnych decyzji, 

związanych z czasem i doborem treści programów komputerowych oraz Internetu. 

2.3. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkole. 

Indywidualizacja procesu dydaktyczno-wychowawczego ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i młodzieży uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami 

poprzez: 

 wsparcie uczniów wymagających szczególnej opieki; 

 uwzględnianie w pracy  z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zaleceń 

poradni psychologiczno- pedagogicznej; 

 organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy; 

 wypracowanie właściwych form współpracy z rodzicami, wspólne rozwiązywanie 

pojawiających się problemów.   

2.4. Realizowanie doradztwa zawodowego w szkole - preorientacja zawodowa. 

 rozpoznawanie i rozwój zainteresowań, zdolności, mocnych stron, predyspozycji, talentów 

uczniów; 

 przekazywanie wiedzy o zawodach, możliwych  ścieżkach edukacji zgodnych 

z potrzebami rynku pracy i predyspozycjami zawodowymi uczniów; 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z wymogami współczesnego rynku pracy; 

 współpraca z rodzicami i wykorzystanie ich wsparcia w podejmowaniu decyzji przez 

uczniów 

 wspieranie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych. 

3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne 

3.1. Sfera fizycznego rozwoju ucznia – edukacja zdrowotna 

Działania 

wychowawcze 

Działania edukacyjne 

skierowane do całej społeczności 

szkolnej 

Formy działań profilaktycznych 

1. Wspomaganie 

uczniów w rozwoju 

ukierunkowane na 

osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze 

fizycznej- 

kształtowanie postaw 

sprzyjających 

zdrowiu. 

1. Kształtowanie nawyku dbania o 

własne zdrowie, estetykę własną i 

otoczenia. Utrzymanie higieny 

ciała i dbałość o schludny wygląd. 

 

2. Nabywanie umiejętności 

zdrowego stylu życia. Umiejętne 

zagospodarowanie czasu wolnego. 

 

3. Kształtowanie sprawności 

fizycznej i odporności. Rozwijanie 

nawyku uprawiania sportu i 

Działania informacyjne – 

dostarczanie informacji na temat 

warunków zdrowego stylu życia. 

 

Długofalowe wspieranie ucznia 

 w rozwoju i w zdrowym stylu życia 

poprzez : 

- realizację zajęć z zakresu edukacji 

zdrowotnej, 

- prowadzenie pogadanek 

na zajęciach z wychowawcą zgodnie 

z treściami podstawy programowej. 

 



Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie 

 

10 

 

posiadanych predyspozycji do 

uprawiania dyscyplin sportowych. 

 

Organizacja wypoczynku w czasie 

wolnym, akcji i konkursów 

dotyczących zdrowego stylu życia. 

 

Organizacja zajęć sportowych, kół 

zainteresowań promujących zdrowy 

styl życia. 

 

Lekcje wychowania fizycznego, 

biologii, przyrody, informatyki, 

edukacji wczesnoszkolnej, WOS, 

techniki, wychowania do życia w 

rodzinie i edukacji dla 

bezpieczeństwa. 

2. Rozwijanie 

poczucia 

odpowiedzialności za 

zdrowie swoje i 

innych. 

1. Kształtowanie umiejętności 

interpersonalnych; kształtowanie 

umiejętności kontrolowania emocji 

i radzenia sobie ze stresem. 

 

2. Kształtowanie umiejętności 

podejmowania decyzji. 

 

3. Zachowanie zasad 

bezpieczeństwa poruszania się po 

drogach i ulicach (bezpieczna 

droga do szkoły). 

Wyposażenie w umiejętności 

skutecznego dbania o własne 

zdrowie. 

 

Spotkania ze specjalistami. 

 

Gazetki ścienne i ulotki. 

 

Udział w akcjach i konkursach 

prozdrowotnych. 

 

Udział w zajęciach 

przygotowujących do zdobycia 

Karty rowerowej. 

 

Spotkania z higienistką szkolną, 

lekarzem, dentystą i pedagogiem. 

 

3. Ugruntowanie 

wiedzy z zakresu 

zdrowego odżywiania 

się, uświadamianie 

korzyści z aktywności 

fizycznej. Stosowanie 

profilaktyki.  

1. Poszerzanie wiedzy na temat 

zdrowego stylu życia. 

 

2. Kształtowanie prozdrowotnych 

wzorców konsumpcyjnych. 

 

3. Dbanie o rozwój wiedzy 

 i umiejętności zawodowych 

nauczycieli o umiejętności 

dotyczące problematyki związanej 

z uzależnieniami. 

 

4. Nabywanie umiejętności 

opierania się naciskom otoczenia, 

nabywanie umiejętności bycia 

asertywnym – warsztaty 

edukacyjne. 

 

5. Treningi umiejętności 

odmawiania papierosa, alkoholu, 

dopalaczy itp. 

 

6. Prowadzenie edukacji 

Współpraca z instytucjami 

prowadzącymi profilaktykę 

 w zakresie zdrowego odżywiania 

(otyłość, cukrzyca). 

 

Przeciwdziałanie paleniu papierosów 

(w tym e-papierosa), np. obchody 

Światowego Dnia Rzucania Palenia, 

ulotki, plakaty, realizacja 

programów 

antytytoniowych. 

 

Uzależnienia od alkoholu – 

propozycje spędzania wolnego czasu 

w ruchu, na sportowo. 

 

Uzależnienia od używek i dopalaczy 

– „Dopalaczom stop” – organizacja 

spotkań dla rodziców, uwrażliwienie 

na sygnały, które mogą niepokoić. 

 

Zajęcia z wychowawcą, filmy 

edukacyjne o uzależnieniach. 
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 antyuzależnieniowej. 

 

7. Uświadomienie zagrożeń 

wynikającej z przedwczesnej 

inicjacji.  

 

Wskazanie miejsc, w których można 

uzyskać pomoc. 

 

Spotkania z higienistką, lekarzem, 

pedagogiem. 

 

Zorganizowanie warsztatów dla 

nauczycieli i uczniów z zakresu 

uzależnień. 

 

Podejmowanie działań 

ograniczających zachowania 

konfliktowe, stresowe, presji grupy, 

realizacja zajęć wychowanie do 

życia w rodzinie. 

 

Propagowanie informacji na temat 

zapobiegania HIV i AIDS. 

 

Konsultacje ze specjalistami. 

3.2. Sfera społecznego rozwoju ucznia – kształtowanie postaw społecznych – relacje 

Działania 

wychowawcze 

Działania edukacyjne 

skierowane do całej społeczności 

szkolnej 

Formy działań profilaktycznych 

1. Przygotowanie 

uczniów do aktywnego 

i świadomego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym oraz 

podejmowania działań 

na rzecz środowiska 

szkolnego i lokalnego, 

w tym do 

podejmowania działań 

wolontariatu. 

1. Rozwijanie samorządności 

uczniów – nauka zasad demokracji. 

 

2. Pełnienie różnych ról 

społecznych (klub, koło, drużyna, 

wspólnota, grupa). 

 

3. Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych: wyrażanie 

własnych opinii, przekonań i 

poglądów. 

 

4. Rozwijanie świadomości 

dotyczącej roli osób znaczących 

i autorytetów. 

 

5. Kształtowanie aktywnych 

postaw w życiu i brania 

odpowiedzialności za własne 

decyzje. 

Zajęcia i warsztaty specjalistyczne 

(np. wybory do samorządów, 

dyskusje, zajęcia dla rówieśników, 

wystąpienia publiczne). 

 

Opieka nad samorządem 

uczniowskim. 

 

Funkcjonowanie drużyny 

harcerskiej. 

 

Stosowanie tablicy motywacyjnej. 

 

Konkurs grupowy „Aktywny i 

zaangażowany”. 

 

Organizacja spotkań ze znanymi 

osobami z okolicy, autorytetami 

 i absolwentami szkoły, którzy 

odnieśli sukces. 

 

Angażowanie i organizowanie 

zbiórek i akcji charytatywnych 

(zakrętki, puszki aluminiowe, „Góra 

Grosza”, zbiórka darów dla 

najbardziej potrzebujących,  karma 

dla zwierząt ze schroniska). 
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2. Rozpoznawanie 

i rozwój 

zainteresowań, 

zdolności, mocnych 

stron, predyspozycji, 

talentów ucznia. 

1. Wdrażanie uczniów  

do samopoznania, kształcenie 

umiejętności analizy swoich 

mocnych i słabych stron, 

zachęcanie i wspieranie uczniów 

do rozwijania i prezentacji 

własnych zainteresowań i 

talentów. 

Prowadzenie kół zainteresowań, 

organizowanie konkursów, akcji, 

upowszechnianie osiągnięć uczniów. 

3. Rozwijanie 

umiejętności 

współdziałania           

w grupie społecznej, 

pokojowego 

rozwiązywania 

problemów,  

zachowaniem zasad 

komunikowania się. 

1. Przestrzeganie zasad zdrowego 

współzawodnictwa. 

 

 

2. Prowadzenie zajęć 

edukacyjnych dla rodziców 

„Bezpieczny Internet – kontrola 

rodzicielska” 

Spotkania z Policjantem – skutki 

prawne różnych form agresji, w tym 

cyberprzemocy. 

 

Zajęcia z informatyki, z pedagogiem 

szkolnym, nauczycielami 

wychowania fizycznego. 

 

Organizacja wycieczek szkolnych 

oraz imprez integrujących 

środowisko szkolne. 

4. Rozwijanie 

wrażliwości i poczucia 

odpowiedzialności za 

relacje międzyludzkie. 

1. Realizacja zajęć dydaktycznych 

z wychowawcą uczących zasad 

współżycia w grupie. 

 

2. Podejmowanie działań na rzecz 

innych uczniów, organizacji, 

podejmowanie działań oraz w 

ramach wolontariatu. 

 

3. Organizowanie w ramach 

zespołów klasowych i 

pozaklasowych pomocy 

koleżeńskiej uczniom mającym 

trudności z opanowaniem 

materiału. 

 

4. Organizacja zajęć dydaktyczno-

wyrównawczych i 

specjalistycznych. 

Prowadzenie zajęć z zakresu prawa – 

poznanie praw i obowiązków 

wynikających z roli ucznia, członka 

społeczności szkolnej, rodziny i 

kraju. 

 

Zajęcia z wychowawcą i 

pedagogiem – rozwijanie empatii. 

 

Prowadzenie szkolnego koła 

wolontariatu. 

 

3.3. Sfera rozwoju psychicznego – wartości, normy, wzory zachowań – kultura 

Działania 

wychowawcze 

Działania edukacyjne 

skierowane do całej społeczności 

szkolnej 

Formy działań profilaktycznych 

1. Budowanie 

systemu wartości – 

integracja działań 

wychowawczych 

i profilaktycznych 

szkoły i rodziców. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych – 

kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa w kulturze, 

poszanowania innych kultur i 

tradycji. 

 

 

2. Prowadzenie rozmów z uczniami 

o szkodliwości działania sekt i tzw. 

Nowych ruchów religijnych. 

Lekcje języka polskiego, WOS, 

przyrody, geografii, informatyki, 

wychowania do życia w rodzinie, 

religii, zajęcia z wychowawcą. 

 

Zajęcia z pedagogiem szkolnym. 

 

Spotkania z autorytetami – 

dostarczanie wzorców osobowych. 
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3. Pomoc uczniom przeżywającym 

kryzys. 

Pytania ankietowe, „Drzewko”  na 

temat systemu wartości. 

 

Programy edukacyjne -  telewizyjne, 

spektakle teatralne, filmy; inne 

materiały, ulotki. 

 

Realizacja treningu asertywności 

„Dylematy moralne”. 

 

Organizowanie indywidualnych 

kontaktów z pedagogiem i innymi 

specjalistami. 

 

2. Kształtowanie 

prawidłowego 

stosunku do wartości 

i norm oraz kultury 

zachowania. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych   

na lekcjach z wychowawcą – 

kształtowanie umiejętności 

odróżniania dobra od zła. 

 

2. Nauka dobrych manier. 

 

3. Kształtowanie wrażliwości 

estetycznej poprzez kontakt 

z dziełami literackimi, wytworami 

kultury, architekturą, sztuką 

plastyczną należącymi do 

polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury. 

 

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji 

uczniów – popularyzacja 

alternatywnych form spędzania 

czasu. 

 

5. Rozwijanie szacunku dla kultury, 

historii narodu i dorobku 

narodowego. 

 

6. Popularyzowanie wiedzy 

 i rozwijanie świadomości na temat 

zasad humanitaryzmu. 

 

7. Czym jest dyskryminacja – 

przeciwdziałanie jej przejawom. 

 

Organizowanie wyjść na spotkania 

ze sztuką, np. do teatru, muzeum, 

kina, na wystawy artystyczne, 

spotkania. 

 

Realizacja zajęć na lekcjach języka 

polskiego, z wychowawcą – 

kształtowanie postaw społecznie 

akceptowanych. 

 

Organizacja wycieczek – 

umożliwienie kontaktu z wytworami 

sztuki oraz miejscami pamięci 

narodowej. 

 

Prowadzenie kół zainteresowań dla 

uczniów. 

 

Organizowanie spotkań z 

pasjonatami (instytucjami kultury) 

prowadzącymi zajęcia rozwijające 

zainteresowania i uzdolnienia 

uczniów. 

 

Tworzenie okazji do wypowiadania 

się oraz nauka słuchania innych i 

szanowania poglądów, prowadzenie 

debat na zajęciach, np. języka 

polskiego, WOS,  wychowania do 

życia w rodzinie, z wychowawcą. 

 

Organizacja konkursów, 

przedstawień uczniowskich. 

 

Oglądanie spektakli na temat zasad, 

wartości i norm społecznych. 

 

Spotkania z przedstawicielami 

instytucji współpracujących ze 

szkołą. 
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1.4. Profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo 

Działania 

wychowawcze 

Działania edukacyjne 

skierowane do całej społeczności 

szkolnej 

Formy działań profilaktycznych 

1. Poznawanie zasad 

bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach 

życiowych, 

kształtowanie 

właściwego 

zachowania się          

w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz  

w sytuacjach 

nadzwyczajnych,       

w tym poprzez 

zapewnienie 

bezpiecznych              

i higienicznych 

warunków nauki, 

wychowania i opieki. 

1. Poznawanie praw i obowiązków 

ucznia – budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia na 

dyskusję. 

 

2. Rozwijanie umiejętności 

prowadzenia rozmowy w sytuacji 

konfliktu - poznawanie postaw 

negocjacji i mediacji. 

 

3. Dostarczanie wiedzy na temat 

osób i instytucji świadczących 

pomoc w trudnych sytuacjach. 

 

4. Dostarczanie wiedzy z zakresu 

prawa na temat postępowania 

 w sprawach nieletnich. 

 

5. Przeciwdziałanie ryzykownym 

zachowaniom seksualnym. 

 

6. Propagowanie wiedzy na temat 

środków uzależniających oraz 

prawnych i moralnych skutkach 

posiadania, zażywania 

i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych. 

Realizacja zajęć np. wychowania 

fizycznego (znajomość zasad 

bezpieczeństwa podczas korzystania 

ze sprzętu sportowego, pobytu nad 

wodą, w górach). 

 

Realizacja zajęć na lekcjach WOS – 

poznanie instytucji, do których 

można się zwrócić w przypadku 

występowania przemocy fizycznej 

lub psychicznej. 

 

Organizacja spotkań z Policjantem. 

 

Konsultacje z pedagogiem. 

 

Realizacja zajęć edukacji dla 

bezpieczeństwa – poznawanie zasad 

ostrzegania ludności o zagrożeniach. 

 

Realizacja zajęć z wychowawcą. 

 

Programy edukacyjne – telewizyjne, 

spektakle. 

 

Filmy edukacyjne i materiały. 

 

Gazetki edukacyjne. 

1.5. Preorientacja zawodowa, doradztwo zawodowe 

Realizacja 

doradztwa 

zawodowego 

Zadania Formy realizacji 

1. Działania w 

zakresie doradztwa 

zawodowego w 

przedszkolu i 

oddziałach 

przedszkolnych 

Wstępne zapoznanie dzieci z 

wybranymi zawodami oraz 

pobudzanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień. 

Spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów. 

Wyjścia i wycieczki 

zawodoznawcze.  

Odgrywanie scenek dotyczących 

różnych zawodów. 

Poznawania sylwetek przedstawicieli 

różnych zawodów na podstawie 

tekstów kultury. 

Umożliwianie dokonywania 

autoprezentacji własnych uzdolnień i 

zasobów podczas zajęć 

edukacyjnych. 

Zajęcia edukacyjne z doradztwa 

zawodowego w klasach VII i VIII. 

2. Działania w 

zakresie doradztwa 

zawodowego w 

klasach I–VI 

Zapoznanie uczniów z wybranymi 

zawodami, kształtowanie 

pozytywnych postaw wobec pracy 

i edukacji oraz pobudzanie, 

rozpoznawanie i rozwijanie ich 

zainteresowań i uzdolnień. 

3.  Działania w 

zakresie doradztwa 

Wspieranie uczniów w procesie 

przygotowania ich do świadomego 

i samodzielnego wyboru kolejnego 
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zawodowego w 

klasach VII i VIII 

etapu kształcenia i zawodu, z 

uwzględnieniem ich 

zainteresowań, uzdolnień i 

predyspozycji zawodowych oraz 

informacji na temat systemu 

edukacji i rynku pracy. 

Udział w „dniach otwartych” szkół 

średnich (klasy VII i VIII). 

Wyjścia do zakładów pracy i 

instytucji. 

 

 

V. Harmonogram – sposób realizacji zadań  

1. Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów 

Zadania 

wychowawczo-

profilaktyczne 

Sposób realizacji Odpowiedzialni 

za realizację zadań/Dokumentacja 

I. Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

 

1. Zapoznanie 

z podstawowymi 

zasadami dbałości       

o zdrowie własne       

i innych, kreowanie 

środowiska 

sprzyjającego 

zdrowemu stylowi 

życia. 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych, 

zajęć z wychowawcą i 

pozalekcyjnych w organizacjach 

działających w szkole.  

 

2. Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych. 

 

3. Realizacja programów 

„Trzymaj formę”, „Nie pal przy 

mnie, proszę”, „Czyste 

powietrze wokół nas”. 

 

4. Rozmowy indywidualne. 

 

5. Projekcja filmów i prezentacji 

multimedialnych. 

 

6. Ankietowanie. 

 

7. Redagowanie gazetek 

tematycznych. 

 

8. Uczestnictwo w zawodach 

sportowych dla uczniów klas I-

III „Liga Małego Krasnala” i 

„Baw się razem z nami”. 

 

9. Badania przesiewowe 

 i profilaktyczne badania 

lekarskie. 

 

10. Ćwiczenia śródlekcyjne 

 w formie zabaw ruchowych. 

 

11. Zajęcia logopedyczne. 

 

12. Pogadanki o wpływie hałasu 

na zdrowie i psychikę. 

Nauczyciele prowadzący koła 

zainteresowań/dzienniki zajęć 

 

Pedagog szkolny/dziennik pedagoga 

 

Nauczyciel koordynator 

programu/sprawozdanie 

 

Wychowawcy klas, nauczyciele/ 

dzienniki zajęć lekcyjnych 

Nauczyciele, pedagog, higienistka 

szkolna/scenariusze, dokumentacje 

programów, projektów itp., dzienniki 

lekcyjne i dzienniki specjalistów 
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13. Realizacja różnych form 

wypoczynku dostępnych w 

szkole, np. UKS. 

 

14. Organizacja wyjść, 

wyjazdów, wycieczek 

szkolnych. 

2. Zapoznanie 

z zasadami 

zdrowego, 

racjonalnego 

odżywiania się, 

higieny osobistej 

i aktywności 

fizycznej, 

kształtowanie 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie. 

1. Instruktaże dotyczące 

prawidłowego odżywiania się 

i prawidłowej higieny. 

 

2. Pogadanki tematyczne na 

zajęciach i spotkaniach. 

 

3. Fluoryzacja zębów w klasach 

I-VI. 

 

4. Gazetki na korytarzach 

szkolnych i w klasach na temat 

zasad zdrowego stylu życia. 

 

5. Przeprowadzanie konkursów 

wiedzy i plastycznych. 

 

6. Okresowe kontrole czystości. 

 

7. Kształtowanie nawyku mycia 

rąk przed posiłkami i po pobycie 

w toalecie. 

 

8. Realizacja programu 

promującego zdrowy i 

bezpieczny styl życia „Trzymaj 

formę”. 

 

9. Realizacja działań 

promujących zdrowie. 

 

10. Organizowanie akcji 

propagujących spożywanie 

zdrowej żywności, owoców, 

warzyw i soków oraz unikanie 

niezdrowych przekąsek, 

słodyczy itp. 

 

11. Udział w akcjach „Szklanka 

mleka”, „Owoce i warzywa w 

szkole” „Zdrowy Tydzień”, 

„Dzień bez chipsów”. 

 

12. Dofinansowanie do posiłków 

dla uczniów. 

 

Higienistka szkolna/lekarz, stomatolog 

 

Nauczyciele-organizatorzy 

konkursów/scenariusze imprez 

 i konkursów 

 

Nauczyciele/wychowawcy/koordynatorzy 

programów 
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13. Rozmowy, pogadanki na 

temat kulturalnego spożywania 

posiłków. 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Organizacja spotkań, zajęć z 

wychowawcą – wyposażenie 

uczniów, rodziców i nauczycieli 

w wiedzę o uzależnieniach           

od środków i substancji 

psychoaktywnych (dopalacze, 

narkotyki, alkohol, nikotyna itp.) 

oraz możliwościach szukania 

pomocy. 

 

2. Realizacja programów „Nie 

pal przy mnie, proszę”, „Czyste 

powietrze wokół nas”, „Nie spal 

się na starcie!”. 

 

3. Organizacja konkursu 

plastycznego na temat używek 

dla uczniów klas IV-VIII „Nie! 

Dziękuję, to zabija”. 

 

4. Organizacja konkursu wiedzy 

na temat narkomanii, dopalaczy, 

HIV dla uczniów klas VI-VIII. 

 

5. Rozwieszanie gazetek 

ściennych i plakatów na temat 

zdrowia i unikania uzależnień. 

 

6. Informowanie rodziców 

o zauważonych zmianach            

w zachowaniu dziecka,                

o ewentualnych podejrzeniach. 

Wychowawcy, pedagog szkolny, 

higienistka szkolna/dzienniki zajęć, 

scenariusze spotkań i konkursów 

II. Kształtowanie 

postaw 

społecznych – 

relacje 

 

1. Zapoznanie 

z podstawowymi 

prawami ucznia 

i obowiązkami 

wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka 

szkolnej 

społeczności, 

rodziny i kraju. 

1. Zapoznanie z Prawami i 

obowiązkami ucznia. 

 

2. Uświadamianie uczniom do 

kogo należy zwrócić się po 

pomoc w razie potrzeby. 

 

3. Prowadzenie pogadanek na 

temat tolerancji i szacunku dla 

drugiego człowieka. 

 

4. Propagowanie 

informacji/postaw/przykładów 

dotyczących zasad dobrego 

zachowania.  

 

5. Konsekwentna ocena 

zachowań, odwoływanie się do 

regulaminów, umów klasowych 

Nauczyciele/wychowawcy/Kodeks 

ucznia, Regulamin zachowania uczniów, 

Prawa i obowiązki ucznia, Nagrody            

i kary 

 

Wychowawcy/umowy klasowe, zasady 

dobrego wychowania – gazetki szkolne 

 i klasowe 

 

Wychowawcy/wewnętrzny system 

oceniania, arkusze ocen ucznia 
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itp. w sytuacjach wymagających 

interwencji. 

 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

komunikacyjnych, 

przestrzegania 

obowiązujących 

reguł, dbałości o 

język i kulturę 

wypowiadania się, 

dobry klimat w 

szkole. 

1. Poznawanie i stosowanie przez 

uczniów form dobrego 

zachowania. 

 

2. Organizowanie imprez 

kulturalnych z zachowaniem 

obowiązujących reguł i zasad 

dobrego wychowania. 

 

3. Organizowanie konkursów 

szkolnych: „Klasa dobrze 

wychowana” I-III i ”Klasa 

dobrze wychowana IV-VIII oraz 

klasowych „Do Twojej ładnej 

twarzy nie pasują złe wyrazy”. 

 

4. Organizowanie konkursów 

recytatorskich. 

 

5. Organizacja cyklu co 

miesięcznych przedstawień 

(scenek) pod hasłem 

„Kulturalnych ludzi nie trudzi 

…” promujących właściwe 

zachowanie wobec przejawów 

agresji, przemocy oraz w różnych 

sytuacjach i miejscach (autobusie 

szkolnym), uczących 

asertywności, empatii itp. 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog 

szkolny/scenariusze zajęć, imprez 

kulturalnych, konkursów, dzienniki 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Uczestnictwo w zajęciach 

mających na celu eliminowanie 

niepożądanych zachowań, takich 

jak: agresja, przemoc słowna, 

fizyczna, psychiczna, 

wulgaryzmy, zachowania 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc.  

 

2. Systematyczna edukacja 

uczniów w zakresie radzenia 

sobie z własnymi trudnymi 

uczuciami oraz w zakresie 

ochrony przed agresją. 

 

3. Respektowanie zbioru 

obowiązujących w szkole zasad – 

pogadanki, dyskusje na zajęciach 

z wychowawcą. 

 

4. Zajęcia warsztatowe „NIE dla 

agresji i przemocy w szkole”. 

 

Wychowawcy klas, pedagog 

szkolny/dzienniki specjalistów 
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5. Stała współpraca wszystkich 

pracowników szkoły w zakresie 

zaobserwowanych negatywnych 

zachowań uczniów – reagowanie 

na wszelkie niepożądane 

zachowania. 

 

6. Zorganizowanie spotkania        

z Policjantem na temat 

odpowiedzialności prawnej 

nieletnich. 

 

7. Kształtowanie postaw 

pożądanych społecznie wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych: 

propagowanie informacji  

(terroryzm, choroby, głód, 

kataklizmy) – jak pomóc sobie 

i innym, gdzie szukać pomocy? 

III. Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

 

1. Zapoznanie 

z podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa 

w różnych 

sytuacjach 

życiowych, 

kształtowanie 

właściwego 

zachowania się 

w sytuacji 

zagrożenia życia        

i zdrowia oraz 

w sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

1. Poznanie procedur 

bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią i zasadami BHP na lekcjach. 

2. Organizowanie pogadanek, 

zajęć dotyczących 

bezpieczeństwa. 

 

3. Zorganizowanie spotkania z 

ratownikiem medycznym. 

 

4. Zapoznanie uczniów 

z telefonami alarmowymi,             

z zasadami pierwszej pomocy. 

 

5. Uczestnictwo w pogadankach 

dotyczących samodzielności         

w wykonywaniu czynności 

samoobsługowych i pracy 

na lekcjach. 

 

6. Samodzielne korzystanie           

z biblioteki szkolnej i czytelni – 

poznawanie zasad i zasobów 

bibliotecznych, zachęcanie do 

czytelnictwa. 

 

7. Samodzielne korzystanie ze 

stołówki szkolnej przez uczniów 

– zasady zachowania. 

Nauczyciele, wychowawcy, koordynator 

ds. bezpieczeństwa w szkole, 

pedagog/alarmy próbne 

(przeciwpożarowe, ewakuacja) 

 

Dyżury nauczycieli na 

przerwach/dzienniki pedagoga 

i bibliotekarza 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

porządkowania           

i wykorzystywania 

informacji z różnych 

źródeł, korzystanie    

z technologii 

1. Nauczanie informatyki - 

uświadamianie konsekwencji 

korzystania z nowoczesnych 

technologii. 

 

2. Korzystanie z różnych źródeł 

informacji i TIK – udział w 

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog, 

organizatorzy konkursów/dzienniki zajęć 
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informacyjno-

komunikacyjnej, 

kształtowani 

świadomości 

negatywnego 

wpływu pracy na 

komputerze 

na zdrowie                

i kontakty 

społeczne. 

akcjach czytelniczych i 

projektach, np.  

„#co ja czytam?”, „Dyktando 

Niepodległościowe”. 

 

3. Prelekcje i pogadanki dla 

rodziców („Dzieci w Sieci”). 

 

4. Udział w akcji Dzień 

Bezpiecznego Komputera. 

 

5. Udział w akcji Dzień 

Bezpiecznego Internetu. 

 

6. Udział w konkursach 

dotyczących profilaktyki 

uzależnienia od Internetu 

„Dzieciaki Sieciaki”. 

 

7. Indywidualna praca z 

uczniami uzdolnionymi 

(rozwijanie zainteresowań, 

przygotowanie do konkursów). 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Kształtowanie pożądanych 

społecznie postaw wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych 

związanych z cyberprzemocą i 

uświadamianie potrzeby ochrony 

danych osobowych. 

 

2. Zorganizowanie spotkania z 

Policjantem – analiza 

konsekwencji przemocy w sieci, 

możliwość szukania pomocy. 

 

3. Pogadanka na temat „Co to 

jest stalking – jak sobie z nim 

radzić? 

 

4. Współpraca z instytucjami 

udzielającymi pomocy i 

wsparcia. 

 

5. Ochrona ofiar przemocy: 

rozmowy z uczniem, konsultacje 

z rodzicami, procedury 

„Niebieska karta”. 

 

6. Uczestniczenie nauczycieli         

w szkoleniach dotyczących 

różnych zagrożeń. 

 

7. Wywieszanie plakatów 

i tematycznych gazetek 

ściennych. 

Wychowawcy, pedagog/dzienniki zajęć 

 

Przedstawiciele Policji/materiały 

informacyjne 
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IV. Wartości, wzory, 

normy zachowań 

– kultura 

 

1. Kształtowanie 

poszanowania dla 

tradycji i kultury 

własnego narodu,           

a także 

poszanowanie 

innych kultur. 

 

2. Kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek dla ludzi, 

niezależnie od 

statusu 

materialnego, religii, 

wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju 

intelektualnego 

i fizycznego oraz 

respektowanie ich 

praw, 

podejmowanie 

działań w celu 

zapobiegania 

dyskryminacji. 

 

1. Kultywowanie tradycji                    

i obyczaju regionu, w którym 

funkcjonuje szkoła. 

 

2. Analizowanie przez uczniów 

postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań                 

i czynników, które na nie 

wpływają. 

 

3. Udział uczniów 

w uroczystościach o charakterze 

szkolnym i państwowym – 

wyrażanie szacunku do kultury     

i dorobku narodowego. 

 

4. Uczestniczenie w 

wycieczkach, wyjazdach i 

lekcjach muzealnych. 

 

5. Składanie hołdu pamięci 

poległym – udział                         

w uroczystościach 

patriotycznych z uwzględnieniem 

właściwego zachowania i stroju 

stosownie do sytuacji i miejsca. 

Nauczyciele, wychowawcy/kalendarz 

uroczystości szkolnych 

3. Profilaktyka 

zagrożeń 

1. Organizowanie pogadanek na 

temat przeciw działań 

potencjalnym przejawom 

dyskryminacji. 

 

2. Projekcja filmów 

edukacyjnych, przedstawienia. 

Wychowawcy, pedagog/dzienniki zajęć 

 

2. Organizacja działań dla rodziców 

Zadania  Formy realizacji 

Informowanie rodziców o działaniach 

wychowawczo-profilaktycznych 

podejmowanych przez szkołę 

Przeprowadzenie ankiety dla rodziców na temat 

„Diagnozy potrzeb i oczekiwań” wobec szkoły. 

 

Zapoznanie rodziców z propozycją programu 

wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

Przekazywanie informacji o realizacji zadań 

wychowawczo-profilaktycznych za pomocą 

zeszytu kontaktów z rodzicami, poczty 

elektronicznej, strony internetowej szkoły, 

gazetek ściennych, plakatów itp. 
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Informowanie rodziców o funkcjonowaniu 

dziecka w szkole. 

Przekazywanie informacji o sukcesach, 

trudnościach i problemach uczniów podczas 

rozmów indywidualnych (telefonicznych, sms), 

zebrań klasowych, okazjonalnych spotkań, 

dyżurów wychowawców dla rodziców. 

 

Kontynuowanie działań związanych                        

z organizowaniem pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w szkole i informowanie o nich 

rodziców. 

 

Wspieranie rodziców uczniów ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 

Informowanie rodziców o prowadzonych            

w szkole badaniach osiągnięć edukacyjnych 

uczniów. 

 

Rozmowy indywidualne z pedagogiem 

szkolnym, dyrektorem szkoły. 

 

Informacje (pisemne, telefoniczne) do rodziców 

na temat niskiej frekwencji dziecka w szkole.  

 

Przekazywanie wiedzy na temat problemów 

wychowania i profilaktyki 

Organizacja spotkań, pogadanek dla rodziców 

ze specjalistami na temat uzależnień 

 od substancji i środków psychoaktywnych, 

nikotyny, alkoholu, Internetu, telefonów itp. 

 

Informowanie rodziców o podejmowanych 

działaniach anty dyskryminacyjnych w szkole. 

 

Organizacja spotkań/warsztatów/szkoleń np. 

 na temat:  

- „Rekrutacja na rok szkolny 2019/2020”, 

- „Jak pomóc dziecku przekroczyć próg 

przedszkola”,  

- ,,Dbamy o prawidłową mowę dziecka” 

- „Bezpieczny Internet”,  

- „Jak sprawować kontrolę rodzicielską”, 

- „Prawne konsekwencje zachowań 

agresywnych, sprzedaży i posiadania używek”. 

 

Upowszechnianie materiałów edukacyjnych -

gazetki i biuletyny dla rodziców. 

 

Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie 

radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. 

 

Porady, rozmowy  z rodzicami - informacje jak 

powinni się zachować w sytuacjach 

wymagających interwencji. 

 

Indywidualne konsultacje z wychowawcą            

i pedagogiem szkolnym. 
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3. Organizacja działań dla nauczycieli 

Zadania  Formy realizacji 

Organizacja doskonalenia zawodowego – kursy, 

warsztaty, szkolenia. 

Dostarczanie nauczycielom informacji 

o dostępnych formach doskonalenia na tematy 

związane z wychowaniem i profilaktyką. 

Organizacja wewnątrzszkolnego doskonalenia. 

 

Doskonalenie nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji. 

Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych 

z zakresu efektywnych sposobów uczenia się 

i nauczania, negocjacji i mediacji, auto 

ewaluacji, oceniania kształtującego. 

 

Uzyskiwanie wiedzy na temat norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia wieku 

rozwojowego. 

Propagowanie literatury na temat wychowania i 

profilaktyki w szkole. 

Gromadzenie literatury na temat wychowania 

 i szkolnej profilaktyki. 

 

Udostępnianie materiałów szkoleniowych. 

 

VI. Ewaluacja Programu   

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

i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników 

szkoły służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. 

1. Sposoby i środki ewaluacji 

 obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

 obserwacja postępów w nauce, 

 frekwencja na zajęciach, 

 udział i wyniki w konkursach i zawodach sportowych. 

2. Narzędzia ewaluacji 

 ankieta dla uczniów, rodziców i pracowników szkoły, 

 analiza dokumentacji szkolnej nauczycieli, pedagoga, higienistki szkolnej, 

 analiza dokumentacji wychowawców, 

 analiza sukcesów i osiągnięć uczniów, 

 rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami, pracownikami szkoły, 

 wytwory uczniów, 

 analiza sprawozdań z realizacji planów. 

3. Ocena efektów 

Działania ewaluacyjne będą polegały na: 

 zidentyfikowaniu celu ewaluacji i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na 

jego osiągnięcie, 

 opracowaniu planu i strategii dokonania ewaluacji, 
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 zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji i ich udostępnienie. 

Rada Rodziców uchwaliła Program Wychowawczo-Profilaktyczny w porozumieniu z Radą 

Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie w dniu 27 września 2018r.     

 

 

 


