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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). 

 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). 
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I. 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 . 

 

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 społeczności szkolnej: uczniów, rodziców, 

nauczycieli i pracowników obsługi. Program uwzględnia współpracę z organizacjami i instytucjami 

wspierającymi pracę szkoły.  

II. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

1. 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,  

 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. 

2. 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,  
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 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. 

3. 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,  
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 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. 

4. 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, nauczycieli, pedagoga. 

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

wychowawczo-profilaktycznego szkoły, ewaluacji wewnętrznej a także sprawozdania koordynatora 

do spraw bezpieczeństwa w szkole wskazuje się następujące problemy i potrzeby wychowawczo-

profilaktyczne: 

 niechętne nastawienie uczniów do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, 

 zbyt niskie wyniki w nauce, 

 włączanie się stale tej samej części uczniów do działań na rzecz własnego rozwoju, 

 zbyt mała motywacja uczniów do podejmowania przez nich różnych aktywności, 

 niska dyscyplina wśród uczniów, 

 niepoprawne relacje uczniów z rówieśnikami, nauczycielami, 

 częste stosowanie wulgaryzmów i wyzwisk, 

 częste łamanie zasad kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach, 

 nadużywanie nowoczesnych środków komunikacji (mediów: Internetu, telefonów 

komórkowych, portali społecznościowych), 

 wykorzystywanie mediów do obrażania innych, hejtu, przemocy, itp., 

 rzadkie uwzględnianie przez nauczycieli propozycji uczniów dotyczących ich potrzeb i działań 

w szkole, 

 niekonsekwencja nauczycieli w przestrzeganiu kryteriów ocen zachowania i reagowaniu  

na złe zachowanie uczniów. 

W programie wychowawczo-profilaktycznym szkoły należy uwzględnić działania zmierzające do: 

 wzmocnienia motywacji do podejmowania aktywności przez uczniów podczas lekcji i zajęć 

pozalekcyjnych, 

 wzrostu wyników w nauce, 

 zwiększenia dyscypliny wśród uczniów, 

 poprawy wzajemnych relacji w szkole, 

 nauczenia właściwego korzystania z mediów, nowoczesnych środków komunikacji, 

 zapewnienia bezpieczeństwa cyfrowego uczniów, 

 eliminowania wulgaryzmów, wyzwisk, przejawów agresji, 

 nauczenia kulturalnego zachowania się w różnych sytuacjach i miejscach, 

 stwarzania okazji do propagowania zdrowego stylu życia, 

 aktywniejszego udziału uczniów w realizacji zadań programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 podniesienia kompetencji wychowawczych nauczycieli i rodziców. 

Ponadto wskazywać na wartości, wzorce postępowania, upowszechniać zasady zachowania 

obowiązujące w szkole. 

5. Kryteria efektywności 

 wszyscy uczniowie są poddani oddziaływaniom programu, 
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 wszyscy nauczyciele realizują program, a w szczególności wychowawcy uwzględniają jego 

treści w klasowych planach pracy, 

 rodzice zostają zaznajomieni z programem wychowawczo-profilaktycznym na pierwszym 

ogólnym spotkaniu (wywiadówce) w szkole, 

 znają i akceptują program oraz współpracują przy jego realizacji. 

6. 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, nadużywanie mediów, 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 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, 
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  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. 

III. 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. 

2. Cele szczegółowe 

2.1. Kształtowanie właściwych nawyków  zdrowotnych i higienicznych, umiejętności 

dokonywania wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. 

Przeciwdziałanie uzależnieniom. Propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie 

do prowadzenia zdrowego trybu życia. 
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2.2. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. 

Kształtowanie umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego i bezpiecznego 

funkcjonowania w środowisku cyfrowym. Wspieranie uczniów w procesie nabywania 

wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewnią im przygotowanie do racjonalnego 

i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

2.3. Kształtowanie nawyków  kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania 

się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie 

rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do 

wartości. 

2.4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

szanowania dorobku narodowego. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, 

przynależności  

do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.  

3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne 

Kształtowanie właściwych nawyków  zdrowotnych i higienicznych, umiejętności dokonywania 

wyborów zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

Propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do prowadzenia zdrowego trybu życia. 

Sfera Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni 

/termin 

Fizyczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omawianie na lekcjach zagadnień 

dotyczących prawidłowego 

odżywiania się. 

Nauczyciele klas  

I-VIII/cały rok 

Realizowanie programów 

edukacyjnych  

i organizowanie konkursów  

oraz akcji promujących zdrowe 

odżywianie się, np.: „Zdrowy 

Tydzień”, „Trzymaj formę”. 

Nauczyciele I-VIII, 

SU/wg 

harmonogramu, 

kalendarza 

uroczystości 

Wych.  kl.I-VIII, n-

l przyrody/biologii 

Dbanie o właściwy rozwój fizyczny  

i kondycję poprzez: wyjścia, 

wycieczki, lekcje w terenie, 

imprezy  i zawody sportowe. 

N-le kl. I-VIII/cały 

rok 

Udział w projektach promujących 

zdrowie, np. „Szklanka mleka”, 

„Owoce w szkole”. 

Wych. kl.I-V 

Obejrzenie spektakli teatralnych 

promujących zdrowy styl życia. 

Wych. kl.I-III, 

Wych. IV-VIII 

Zapoznawanie z zasadami higieny 

osobistej. 

Wych. I-VIII, 

pielęgniarka/ na 

bieżąco 

Fluoryzacja zębów. pielęgniarka, wych. 

kl. I-VI/cały rok 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

 

Diagnozowanie, monitorowanie 

zagrożenia środowiska szkolnego 

uzależnieniami. 

Pedagog szkolny, 

wych., n-le/na 

bieżąco 

Współpraca ze Stacją Sanitarno-

Epidemiologiczną – realizacja 

programów: „Bieg po zdrowie”, 

Wych. kl. IV  

Wych. kl. III/ wg 

harmonogramu 
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„Nie pal przy mnie, proszę”.  

Organizowanie  tematycznych 

konkursów. 

N-le, 

Prezentowanie scenek dramowych N-l bibliotekarz 

Prezentacja przedstawień 

teatralnych o tematyce 

profilaktycznej. 

Pedagog  

Przeprowadzanie pogadanek na 

temat wpływu używek na zdrowie 

człowieka, szkodliwości środków i 

substancji, których używanie może 

prowadzić do uzależnień i ich 

skutków. 

Wychowawcy, 

pielęgniarka, 

pedagog 

Realizacja programów 

profilaktycznych. 

N-le/cały rok 

Przestrzeganie procedur 

postępowania w sytuacjach 

trudnych. 

Wych., n-le/cały 

rok 

Organizowanie dla rodziców 

spotkań ze specjalistami na temat 

problematyki uzależnień. 

Pedagog/podczas 

wywiadówek 

Kształtowanie 

postaw 

proekologicznych 

Szerzenie wiedzy na temat wpływu 

środowiska naturalnego na zdrowie  

i życie człowieka poprzez: 

N-le, wych., 

opiekun SU/cały 

rok 

Udział uczniów w konkursach 

wiedzy o tematyce ekologicznej. 

N-le kl. I-VIII 

Udział w akcjach: „Sprzątanie 

świata”, „Dzień Ziemi”. 

Wych., opiekun 

SU, 

Kl.I-VIII/ jesień, 

wiosna 

Propagowanie wśród uczniów 

segregacji śmieci – plakaty. 

Wych., n-l techniki 

Organizowanie zbiórek: 

makulatury, plastykowych zakrętek, 

puszek aluminiowych. 

SU + wych., 

pracownicy 

obsługi/cały rok 

Współpraca  

z rodzicami  

Konsultacje i spotkania 

indywidualne dla rodziców. 

Wych., pedagog, 

pielęgniarka/wg 

potrzeb 

Rozmowy instruktażowe na temat 

klasowych bilansów zdrowia. 

Wych. kl. I, III, 

VIII, pielęgniarka 

Przeprowadzanie bilansów zdrowia. Pielęgniarka 

Pogadanki, referaty dla rodziców 

związane ze zdrowiem dzieci –  

wg propozycji i potrzeb rodziców. 

Wych., 

pielęgniarka 

Wskazywanie rodzicom możliwości 

konsultacji w poradni 

psychologiczno-pedagogicznej, 

poradni zdrowia psychicznego         

lub u innych specjalistów. 

Wych., pedagog/wg 

potrzeb 
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Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Kształtowanie 

umiejętności uczniów w zakresie prawidłowego i bezpiecznego funkcjonowania w środowisku 

cyfrowym. Wspieranie uczniów w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, 

które zapewnią im przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki  

na dalszym etapie. 

Sfera Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialni  

Psychiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznawanie 

uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa  

w szkole i poza 

szkołą 

Przedstawianie uczniom 

dokumentów regulujących pracę 

szkoły, procedur. 

Wych. kl. I-

VIII/wrzesień 

Konsekwentne przestrzeganie 

zasad WSO. 

N-le/cały rok 

Przypominanie uczniom praw  

i obowiązków ucznia zgodnie  

z Konstytucją RP, Konwencją 

Praw Dziecka (ze szczególnym 

naciskiem na prawo do życia, 

prawo do wolności 

i bezpieczeństwa osobistego oraz 

zakaz dyskryminacji). 

Wych., n-l wiedzy  

 o społeczeństwie 

Uczenie sposobów zachowania się 

podczas niebezpiecznych sytuacji, 

np. wypadków w szkole – sygnały 

alarmowe, droga ewakuacyjna. 

Próbna ewakuacja. 

N-l edukacji dla 

bezp., koordynator 

ds. bezpieczeństwa 

Uczenie uczniów numerów 

alarmowych i właściwych 

sposobów formułowania 

komunikatów z prośbą o pomoc. 

Wych., n-l edb, 

techniki, 

koordynator ds. 

bezpieczeństwa 

Zapobieganie agresji 

i przemocy 

Organizowanie zajęć 

warsztatowych z zakresu 

rozwijania kluczowych 

kompetencji społecznych. 

Pedagog/cały rok 

Omawianie zasad dobrego 

zachowania.  

Cykliczne pogadanki 10-15 min 

podczas zajęć z wychowawcą.  

Wych. I-III 

Wych. kl. IV-VIII 

Organizowanie spotkań 

tematycznych z przedstawicielami 

policji, kuratora sądowego. 

Pedagog/wych. 

Prezentowanie scenek dramowych  

o sposobach unikania zachowań 

agresywnych. 

N-l bibliotekarz wg 

planu 

Oglądanie tematycznych spektakli 

teatralnych. 

Pedagog, n-le 

poloniści 

Kształtowanie 

umiejętności 

korzystania  

z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych, 

bezpiecznego 

korzystania  

ze środków 

Organizowanie zajęć, warsztatów 

na temat cyberprzemocy, 

bezpieczeństwa w Internecie, jego 

pozytywnych stron i zagrożeń 

(hejtowanie, portale 

społecznościowe, komunikowanie 

się) 

Wych./1 raz na 

kwartał, 

n-l informatyki, 

policjant, pedagog 

 

Przypominanie zasad korzystania  

 z telefonów komórkowych. 

Wych., n-le/cały rok 
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komunikacji, 

zapobiegania  

 i przeciwdziałania 

sytuacjom 

niebezpiecznym 

 

Uświadamianie 

zagrożeń  

i pozytywów 

korzystania  

z Internetu 

 

Podnoszenie 

kompetencji 

rodziców w zakresie 

bezpieczeństwa 

cyfrowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egzekwowanie przestrzegania 

procedury związanej z posiadaniem  

w szkole telefonu komórkowego. 

Organizacja apelu dla całej 

społeczności szkolnej na temat 

bezpieczeństwa cyfrowego 

Pedagog, n-l 

bibliotekarz 

Spotkanie z ekspertem (edukator, 

n-l informatyki, policjant) tematyki 

korzystania z Internetu. 

N-le 

Organizacja:  

szkolnego konkursu plastycznego, 

prezentacji  multimedialnej 

na temat bezpiecznego 

wykorzystywania zasobów 

internetowych i radzenia sobie  

 w sytuacjach zagrożenia. 

N-le i SU, Kl.I-III 

IV-VIII/cały rok 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych:  

z programowania,  

robotyki itp.  

N-le, n-l 

informatyki,  

Kl. I-VI, 

Kl. VII-VIII/cały 

rok 

Zapoznanie uczniów i rodziców  

z projektem „Bezpieczne 

interneciaki”. Realizacja projektów 

edukacyjnych. 

N-le, n-l 

informatyki 

Publikowanie informacji na temat 

bezpieczeństwa cyfrowego na 

stronie internetowej szkoły, tablicy 

informacyjnej na korytarzu 

szkolnym. 

N-l informatyki, 

pedagog/cały rok 

Wskazywanie źródeł wiedzy,  

e-dziennika, multimediów i linków 

materiałów edukacyjnych na temat 

korzystania z Internetu. 

Apel do rodziców o zapoznanie się  

z powyższą tematyką  

i przeprowadzenie rozmowy  

z dzieckiem. 

N-le, pedagog 

 

 

 

(2 razy w roku) 

Przedstawienie rodzicom 

prezentacji o zagrożeniach 

i bezpieczeństwie cyfrowym dzieci 

i młodzieży w czasie wakacji. 

Apel o przeprowadzenie rozmowy  

z dzieckiem. 

Pedagog 

(koniec roku 

szkolnego) 

Pedagog, rodzice 

Zapoznanie i przeprowadzenie 

kampanii dla rodziców „Chroń 

dzieci w sieci”. 

Pedagog 

Organizowanie spotkań  

z policjantem, strażakiem, 

ratownikiem medycznym. 

Pedagog 

Edukacja prawna Omawianie problemów rodzinnych  

i odpowiedzialności karnej 

nieletnich oraz młodocianych - 

zajęcia z wychowawcą, pogadanki. 

Wych. i pedagog, 

policjant  
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Pedagogizacja rodziców – 

odpowiedzialność rodziców za 

dzieci -  spotkania informacyjne. 

Pedagog, policjant, 

pracownik poradni 

ppp/ kurator 

sądowy/asystent 

rodziny/pracownik 

GOPS 

Kształtowanie 

postawy 

samodzielności  

i kreatywności 

uczniów 

Zajęcia warsztatowe pogłębiające 

wiedzę o samym sobie: 

uświadamianie własnych dążeń, 

poczucia własnej wartości, 

rozwijanie umiejętności 

dokonywania samooceny, 

rozwijanie odpowiedzialności  

za siebie. 

Doradca zawodowy 

Stwarzanie uczniom okazji  

do wyrażania opinii, 

przedstawiania propozycji działań. 

N-le, opiekunowie 

SU i sekcji 

wolontariatu 

Aranżowanie działań 

wychowawczych i dydaktycznych 

wykorzystujących kreatywność 

uczniów. 

N-le/cały rok 

Odkrywanie talentów i uzdolnień 

uczniów – organizacja Dnia 

Talentu/Mam Talent. 

n-le: j. pol. muzyki, 

plastyki,   

 w-f/czerwiec 

Powierzanie uczniom zadań 

i funkcji oraz kontrola ich 

realizacji. 

N-le, SU 

Przygotowanie grona 

pedagogicznego  

do prowadzenia zajęć 

w zakresie 

bezpieczeństwa 

cyfrowego 

Samokształcenie na temat 

bezpieczeństwa cyfrowego. 

Poszerzanie wiedzy. 

Dyrektor szkoły,  

n-le 

Uświadamianie 

rodzicom ich roli  

w zakresie 

przygotowania dzieci 

do bezpiecznego 

korzystania  

z Internetu. 

Wskazywanie źródeł wiedzy, 

multimediów edukacyjnych, 

linków, platformy e-dziennika, 

projektu „Stój, Pomyśl Połącz” na 

temat zagrożeń internetowych 

wobec dzieci. 

N-le, 

wych./spotkania 

wywiadówkowe 

 Przedstawienie uczniom 

prezentacji multimedialnych 

dotyczących zagrożeń, 

bezpieczeństwa cyfrowego dzieci  

i młodzieży w czasie wakacji. 

Pedagog/koniec 

roku  

Apel do rodziców o zapoznanie się  

z powyższą tematyką i rozmowę  

z dziećmi. 

Pedagog, n-le 
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Kształtowanie nawyków  kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się  

z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i grupie rówieśniczej. 

Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

Sfera Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialni  

Społeczna Kształtowanie 

umiejętności 

współdziałania  

i przestrzegania 

norm współżycia  

w grupie, 

komunikowania się, 

i kulturalnego 

zachowania  

w różnych 

sytuacjach 

 

Kształtowanie 

dbałości o język  

i kulturę 

wypowiadania się  

Zapoznawanie uczniów  

z regulaminami szkolnymi  

i konsekwentne wdrażanie do ich 

przestrzegania. 

N-le 

Zespołowe organizowanie imprez 

klasowych  i szkolnych. 

Wych., SU/wg 

planu imprez 

Nauka doboru odpowiedniego 

stroju i zachowania się 

adekwatnego do okoliczności. 

Wych., n-le 

Poznawanie na lekcjach i zajęciach  

z wychowawcą oraz stosowanie 

przez uczniów form dobrego 

zachowania w różnych sytuacjach. 

N-le, wych. 

Organizowanie imprez kulturalnych  

i egzekwowanie dobrego 

zachowania wśród uczniów. 

N-le, wych., 

opiekunowie (SU) 

Organizowanie konkursów 

szkolnych:  

„Klasa dobrze wychowana”  I-III, 

„Klasa dobrze wychowana”  IV-

VIII, 

„Do Twej ładnej twarzy nie pasują 

złe wyrazy”. 

Wychowawcy 

Organizacja cyklu comiesięcznych 

przedstawień (scenek na apelu) pod 

hasłem „Kulturalnych ludzi nie 

trudzi …” . 

Wych., 

opiekunowie SU, 

sekcji wolontariatu, 

harcerzy 

Propagowanie 

mediacji jako 

sposobu 

rozwiązywania 

konfliktów 

Zapoznawanie uczniów z mediacją 

jako metodą rozwiązywania sporów 

– zajęcia warsztatowe. 

Pedagog 

Eliminowanie zachowań 

agresywnych – poznawanie 

sposobów rozwiązywania 

konfliktów: dyskusje, negocjacje, 

rozładowywanie napięcia. 

N-le,  

Kształtowanie 

prawidłowego 

stosunku do wartości 

i norm oraz kultura 

zachowania 

Uczenie rozróżniania dobra i zła  

oraz właściwego reagowania na zło 

– rozmowy, pogadanki, filmy 

edukacyjne. 

N-le, kl.I-III i IV-

VIII 

Udział w akcjach charytatywnych. Opiekunowie sekcji 

wolantariatu i SU, 

harcerze 

Wspieranie działalności sekcji 

Wolantariatu. 

N-le, opiekun 

SU/wh planu 

Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

N-le 

Zwracanie uwagi na właściwe 

zachowanie wobec kolegów innej 

narodowości, religii i kultury, 

N-le  
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innego statusu społecznego oraz 

względem uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – 

rozmowy, pogadanki. 

Zajęcia dotyczące tolerancji. Wych., pedagog 

Uświadamianie uczniom 

konieczności poszanowania 

cudzych dóbr materialnych 

i osobistych oraz mienia szkoły. 

N-le, pracownicy 

obsługi 

 

Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowania 

dorobku narodowego. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności  

do społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.  

Sfera Zadania  Sposób realizacji Odpowiedzialni  

Aksjologiczna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych,  

przygotowanie,   

do uczestnictwa  

w kulturze, 

poszanowania 

tradycji i kultury 

własnego narodu 

oraz  innych kultur  

i tradycji 

Kultywowanie tradycji  

i zwyczajów – apele, kiermasze, 

konkursy, występy. 

N-le 

Poznawanie religii, tradycji, 

obyczajów innych narodów – 

lekcje. 

N-le, wych./cały 

rok 

Zapoznawanie z symbolami 

narodowymi. 

N-le, wych. 

Uczenie szacunku dla symboli 

narodowych, państwowych  

i religijnych. 

N-le 

Współpraca z grupą 

rekonstrukcyjną. 

N-l historii 

Poznawanie historii, kultury  

i tradycji swojego regionu – 

pogadanki, gazetki, konkursy 

(wiedzy i recytatorski), spotkania 

(np. z Sybirakami). 

N-l historii, 

harcerze 

Uczestnictwo w uroczystościach 

szkolnych i środowiskowych. 

N-le 

Organizowanie wyjazdów do: 

teatru, kina, muzeum, zajęcia  

i wycieczki edukacyjne.  

N-le 

Kształtowanie postawy tolerancji  

i szacunku dla innych kultur – 

lekcje i zajęcia warsztatowe. 

Wych. pedagog 

Wskazywanie 

autorytetów, postaw 

godnych 

naśladowania 

 

Prezentowanie postaci wielkich 

Polaków i ważnych wydarzeń  

historycznych – przedstawienia, 

prezentacje, gazetki, plakaty. 

Wych., uczniowie 

klas I-VIII 

(od października do 

maja raz w m-cu) 

Motywowanie  

do stosowania zasad 

dobrego zachowania 

zarówno w szkole  

i poza nią 

Dokonywanie analizy postaw 

wobec wartości, norm społecznych 

oraz nagradzanie za zachowanie 

godne naśladowania. 

N-le 

Wspieranie uczniów Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych  

i kół zainteresowań zgodnie                             

N-le   
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w rozwoju ich  

zainteresowań, 

uzdolnień, talentów.   

Kształtowanie 

pozytywnych 

postaw wobec nauki  

wiedzy i pracy 

 

z potrzebami i oczekiwaniami 

uczniów oraz rodziców. 

Umożliwianie uczniom 

dokonywania prezentacji własnych 

zainteresowań,  hobby na forum 

klasy i szkoły – wystawki, gazetki, 

strona internetowa. 

Organizowanie  konkursów, 

zawodów, turniejów. 

 

Realizacja projektów 

edukacyjnych, np. „Lekcje z ZUS”. 

 

 

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, 

 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 26.09.2019 r.     

 

 

 

 


