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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). 
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● 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 2021 r. poz. 1119 ze zm.). 

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

● Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.). 

● 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 2020 r. poz. 1449). 

● 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. z 2022r. Poz. 1593). 

● Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023. 

● Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie. 

 

I. WSTĘP 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie obejmuje wszystkie działania i treści o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia w rozwoju, oparty na indywidualnej osobowej relacji 

poszanowania godności obu stron (wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia celów wychowania, 

tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych sferach:  

• fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia  

i podejmowanie zachowań prozdrowotnych;  

• psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia 

i witalności, kształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdowiu  

i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów 

(rodziców, nauczycieli i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników); 

• społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków do 

rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny jest za korzystanie z nich;  

• aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenianie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia, rozwijanie poczucia odpowiedzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu. 

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka w rozwoju, oraz profilaktyka, rozumiana jako interwencja 

kompensująca niedostatki wychowania. Celem działań wychowawczych szkoły jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych, umiejętności 

intrapsychicznych ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata, oraz budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia. 
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Działania wychowawcze określone w niniejszym programie polegają na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia  

i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: fizycznej, psychicznej, społecznej, aksjologicznej. Obejmują  

w szczególności: 

− współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów i wychowanków w celu budowania postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

− tworzenie spójnego środowiska wychowawczego, w którym wartości i normy życia są zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy 

współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni człowieczeństwa, 

− kształtowanie hierarchii systemu wartości, 

− wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką oraz społecznością lokalną, 

− kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, 

wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz 

nauczycielami i wychowawcami, 

− doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami, wychowankami oraz ich rodzicami 

lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów lub wychowanków, 

− wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów, 

− kształtowanie u uczniów i wychowanków postaw prospołecznych, w tym przez możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających 

aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecznym oraz zaangażowaniu w działalność podmiotów, 

− wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działania profilaktyczne określone w niniejszym programie polegają na realizacji działań profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. Obejmują  

w szczególności: 

− wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych, niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków i substancji, 

− realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych programów 

zalecanych w ramach Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego, 

− przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne 

potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

− doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej profilaktyki w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowań ryzykownych. 

Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując (w ślad za zapisami ustawy – Prawo oświatowe) „nauczanie i wychowanie jako 

respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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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.  

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska lokalnego. Integruje realizowane dotychczas działania wychowawcze 

oraz profilaktyczne i opracowany został w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb w zakresie zapobiegania zagrożeniom. 

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, 

● wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii i tradycji regionu, jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania 

pokoju, przestrzegania praw człowieka i współpracy międzynarodowej, 

● 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,  

● współuczestniczą w życiu szkoły, planowaniu jej kierunków działań i rozwoju, głównie poprzez aktywnie działający samorząd uczniowski. 

Nauczyciele:  
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● 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,  
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● 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. 

4. Diagnoza sytuacji wychowawczej 

W związku z art. 26 ustawy – Prawo oświatowe oraz z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii, w szkole przeprowadzono diagnozę, która przyczyniła się do określenia czynników ryzyka oraz czynników chroniących.  

Diagnoza czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w środowisku szkolnym, zaprezentowana w postaci mapy środowiskowej, jest 

podstawą podejmowania działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej szkoły. 

 

Mapa środowiskowa czynników chroniących i czynników ryzyka w szkole 

Grupy czynników Czynniki chroniące Czynniki ryzyka 

Czynniki chroniące 

wynikające z diagnozy 

Rekomendacje Czynniki ryzyka wynikające  

z diagnozy 

Rekomendacje 

Czynniki rodzinne • Zażyłe relacje rodzinne 

 

• Poczucie 

bezpieczeństwa 

 

• Wsparcie ze strony 

rodziców 

• Prowadzenie przez 

specjalistów w szkole 

wsparcia w zakresie 

poradnictwa 

wychowawczego 

 

• Budowanie dobrych 

relacji dziecko-rodzice, 

tworzących kapitał 

życiowy i 

wzmacniających 

odporność psychiczną 

dzieci i młodzieży 

 

• Pogłębienie diagnozy 

prowadzonej na terenie 

• Brak zaangażowania 

rodziców w życie szkoły 

 

• Niski poziom wiedzy 

dotyczący możliwości 

uzyskiwania pomocy w 

szkole w sytuacjach 

trudnych wychowawczo  

• Diagnozowanie 

środowiska ucznia – 

rozpoznawanie 

warunków życia i nauki 

 

• Prowadzenie różnych 

form pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej zarówno 

dla uczniów jak i 

rodziców 

 

• Pomoc rodzicom w 

rozwiązywaniu trudnych 

sytuacji szkolnych i 

rodzinnych 
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szkoły o problematykę 

związaną z jakością 

relacji rodzic-dziecko 

 

• Pomoc rodzinie w 

zaangażowaniu dzieci w 

działania prospołeczne 

Czynniki rówieśnicze – 

relacje z rówieśnikami  
• Poczucie akceptacji 

uczniów przez 

rówieśników 

• Prowadzenie w szkole 

akcji mających na celu 

integrację uczniów  

 

• Ukierunkowanie działań 

wychowawczych na 

integrację klas 

• Imponowanie 

rówieśnikom poprzez 

nieprzestrzeganie norm i 

zasad panujących w 

szkole 

 

• Postawa 

akceptacji/obojętności 

wobec zachowań 

problemowych 

 

• Zorientowanie na 

rówieśników 

• Prowadzenie działań 

mających na celu 

podkreślanie 

indywidualności każdej 

osoby 

 

• Wzmacnianie 

samooceny oraz 

pewności siebie 

uczniów 

 

• Prowadzenie zajęć 

wzmacniających 

umiejętności w zakresie 

asertywności oraz 

prawidłowej 

komunikacji 

Czynniki związane ze 

szkołą oraz środowiskiem 

lokalnym 

• Poczucie 

bezpieczeństwa uczniów 

podczas pobytu w szkole 

 

• Niska skala zażywania 

środków odurzających w 

środowisku lokalnym 

• realizacja różnorodnych 

działań profilaktycznych 

wynikających z 

aktualnych potrzeb 

uczniów oraz środowiska 

lokalnego 

 

• planowanie oferty zajęć 

profilaktycznych mającej 

na celu: 

• Niski poziom współpracy 

z rodzicami 

 

 

• Budowanie 

pozytywnego klimatu 

społecznego w klasie i 

szkole 

 

• Dbanie o pozytywne 

relacje uczeń-nauczyciel 

 

• Podejmowanie działań 

angażujących rodziców 

w życie szkoły 
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− spełnianie potrzeb 

uczniów oraz 

odpowiadającej ich 

realnym 

zainteresowaniom 

− zapewnienie uczniom 

bezpiecznych form 

spełniania czasu 

wolnego 

Czynniki indywidualne, 

tzw. kapitał życiowy 
• Aktywne uczestniczenie 

w różnego rodzaju 

zorganizowanych 

grupach rozwijających 

zainteresowania 

uczniów w szkole i poza 

nią  

• Rozpoznawanie potrzeb i 

potencjału uczniów, 

stanowiących bazę w 

budowaniu pozytywnych 

relacji, dobrego klimatu 

społecznego, 

konstruowaniu oferty 

edukacyjnej, 

wychowawczej i 

profilaktycznej 

• Niski poziom wiedzy 

dotyczący 

konstruktywnego 

spędzania czasu przed 

komputerem 

 

• Nieumiejętność radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych 

• Podejmowanie działań 

wynikających z 

programu 

wychowawczo - 

profilaktycznego 

 

5. Kryteria efektywności 

● wszyscy uczniowie są poddani oddziaływaniom programu, 

● 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. Struktura oddziaływań wychowawczych: 

Dyrektor szkoły: 

• uczestniczy w procesie diagnozy zagrożeń szkoły oraz w oddziaływaniach wychowawczo-profilaktycznych, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, dbając o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 
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• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność 

wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• dba o przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

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. 

 

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, 

● udzielają pomocy i wsparcia uczniom oraz rodzicom w zorganizowaniu nauki podczas zdalnego nauczania, 

● 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, 

● kształtuje u uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji wynikających z popełnionych czynów. 

 

 

Pedagog specjalny: 

• rekomendowanie dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, 

szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 1062 oraz z 2022 r. poz. 975 i 1079),  

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

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

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

przedszkola, szkoły i placówki,  

• rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

• określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia; 

• współpraca z zespołem, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-

terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• wspierania nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

• rozpoznaje przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających 

funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki, 

• udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

• dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów; 

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom; 

• współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w § 4 ust. 3 oraz w § 5; 

• przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola, szkoły lub placówki w zakresie zadań 

określonych w pkt 1–5.”. 

 

Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi 

potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
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• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

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 wychowanka. Motywowanie do rozwoju osobistego i wrażliwości na potrzeby innych 

ludzi i środowiska. 

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. 

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.  
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3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne oraz informacyjne. 

Ad. 2.1. Cele szczegółowe: 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 fizyczna 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne 

i innych, profilaktyka 

zachorowań na choroby 

wirusowe w tym COVID 

– 19. 

Poszerzanie wiedzy uczniów na temat chorób zakaźnych (w tym COVID-19), 

sposobów zapobiegania ich rozprzestrzenianiu oraz zachowań profilaktycznych – 

pogadanki, broszury informacyjne, filmy edukacyjne. 

Wychowawcy 

klas I - VIII 

wrzesień / 

październik 

Kontrola zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z 

obiektów należących do szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych 

warunków nauki – związanych z wytycznymi MZ i GIS. 

Dyrektor, 

pracownicy obsługi 

Cały rok 

Przestrzeganie procedur związanych z zagrożeniem epidemiologicznym – zgodnie z 

obowiązującymi procedurami i wytycznymi. 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

Dyrektor, 

pracownicy obsługi 

Według zaleceń 

MZ, GIS 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia 

 

 

 

 

 

 

Poszerzanie wiedzy uczniów dotyczące zasad prawidłowego odżywiania się – lekcje z 

wychowawcą, gazetki na korytarzach szkolnych oraz w klasach.  

Nauczyciele klas  

I-VIII 

Cały rok 

Realizowanie programów edukacyjnych oraz akcji promujących zdrowe odżywianie 

się, np.: „Dzień zdrowej kanapki”. 

Wychowawcy klas 

I-VIII, 

Nauczyciele I-VIII, 

Samorząd 

Uczniowski  

kwiecień 

Dbanie o właściwy rozwój fizyczny i kondycję poprzez: wyjścia, wycieczki, lekcje w 

terenie, imprezy i zawody sportowe. 

N-le kl. I-VIII  Wg 

harmonogramu 

Udział w programie promującym zdrowe nawyki żywieniowe „Program dla szkół”. Wychowawcy  

kl. I-V 

Cały rok 

Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami i po pobycie w toalecie – 

pogadanki, gazetki informacyjne. 

Wychowawcy  

klas I-VIII 

Cały rok 

Przeciwdziałanie 

uzależnieniom 

 

Przeprowadzanie pogadanek na temat wpływu używek na zdrowie człowieka, 

szkodliwości środków i substancji, których używanie może prowadzić do uzależnień 

i ich skutków. 

Prelekcja na temat szkodliwości używek (narkotyki, dopalacze). 

Wychowawcy klas 

IV-VIII, 

 pedagog szkolny 

I semestr 
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Diagnozowanie, monitorowanie zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami – 

ankiety, wywiady, obserwacje. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas, 

nauczyciele 

Na bieżąco 

Realizacja programu profilaktycznego „Nie pal przy mnie, proszę”, „Bieg po 

zdrowie” 

Wychowawcy  

klas I-IV 

Wg 

harmonogramu 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

Udział w akcjach: „Sprzątanie świata”, „Dzień Ziemi”. Wychowawcy klas 

I-VIII, Samorząd 

Uczniowski 

Wg 

harmonogramu 

Propagowanie wśród uczniów segregacji śmieci – gazetka informacyjna w holu 

głównym. 

Wychowawcy  

kl. I-VIII, 

Nauczyciel techniki 

Cały rok 

Szerzenie wiedzy ekologicznej – pogadanki, spotkanie z leśnikiem, akcja „Dzień 

drzewa”. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele 

przyrody/biologii 

październik 

 

 

Ad. 2.2. Cele szczegółowe: 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 psychiczna 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

Zapoznanie uczniów z 

podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa 

obowiązującymi w 

szkole, kształtowanie 

właściwego zachowania 

się w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz w 

sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

Przedstawianie uczniom dokumentów regulujących pracę szkoły, procedur – 

prezentowanie  

Wychowawcy klas 

I-VIII 

wrzesień 

Procedura przeprowadzenia próbnej ewakuacji – przedstawienie i przypomnienie 

zasad uczniom. 

Wychowawcy klas 

I-VIII  

Wrzesień / 

październik 

Uczenie uczniów numerów alarmowych i właściwych sposobów formułowania 

komunikatów z prośbą o pomoc. 

Wychowawcy klas 

I - III 

Wg 

harmonogramu 

Rozpoznanie sytuacji wychowawczej w klasie – obserwacja, wywiad, ankiety. Wychowawcy klas 

I-VIII 

Na bieżąco 

Rozpoznanie potrzeb edukacyjnych oraz trudności uczniów w przyswajaniu wiedzy i 

umiejętności w zakresie danego przedmiotu na wypadek nauki zdalnej. 

Nauczyciele klas  

I-VIII 

W razie 

potrzeby 

Organizowanie zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kluczowych kompetencji 

społecznych. 

Pedagog szkolny Cały rok 
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Zapobieganie agresji i 

przemocy 

Omawianie zasad dobrego zachowania.  

Cykliczne pogadanki 10-15 min podczas zajęć z wychowawcą.  

Wychowawcy klas 

I-VIII 

Cały rok / 

wg potrzeb 

Organizowanie spotkań tematycznych z przedstawicielami policji, kuratora 

sądowego. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

 

Przerwa bez agresji: scenki profilaktyczne dotyczące przeciwdziałania agresji i 

poprawnych relacji koleżeńskich.  

Pedagog szkolny, 

Wychowawcy klas 

Jeden raz w 

miesiącu 

Zindywidualizowane 

wspomaganie rozwoju 

każdego dziecka 

stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 

Wspieranie uczniów w 

rozwoju ich  

zainteresowań, uzdolnień, 

talentów.  

 

Organizacja pogadanek dotyczących samodzielności w wykonywaniu czynności 

samoobsługowych i pracy na lekcji. 

Wychowawcy klas 

I-III 

Wg potrzeb 

Zajęcia pozalekcyjne – koła zainteresowań. Nauczyciele Cały rok 

Zajęcia wspierające i wyrównujące szanse edukacyjne. Nauczyciele Cały rok 

Konsultacje dla wychowawców, nauczycieli wspierające diagnozowanie potrzeb 

edukacyjnych oraz wychowawczych uczniów. 

Konsultacje dla wychowawców i nauczycieli dotyczące metod pracy z uczniem o 

specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Organizacja indywidulanych spotkań, konsultacji uczniów ze specjalistami. 

Pedagog szkolny 

Pedagog specjalny 

 

Wg potrzeb 

 

Rozmowy wspierające uczniów będących w trudnej sytuacji życiowej, 

potrzebujących wsparcia w procesie edukacji i wychowania. 

Wychowawcy klas,  

pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

Realizacja programu „Serce i Pomoc” – klasa IV. Wychowawca  

kl. IV 

Samorząd 

Uczniowski 

Cały rok 

Umożliwianie uczniom dokonywania prezentacji własnych zainteresowań, hobby na 

forum klasy i szkoły – wystawki, gazetki, strona internetowa. 

Nauczyciele Cały rok 

Edukacja multimedialna, 

rozwijanie kompetencji 

informatycznych oraz 

przygotowanie uczniów 

do bezpiecznego 

korzystania z Internetu. 

Organizowanie zajęć, warsztatów na temat cyberprzemocy, bezpieczeństwa w 

Internecie, jego pozytywnych stron i zagrożeń (hejtowanie, portale społecznościowe, 

komunikowanie się) 

Wychowawcy klas, 

nauczyciel 

informatyki, 

pedagog szkolny 

1 na kwartał 

Organizacja szkolnego Dnia Bezpiecznego Internetu – pogadanki, prezentacje 

multimedialne, konkursy. Umieszczenie informacji na stronie internetowej szkoły. 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

Samorząd 

Uczniowski 

Luty 

Organizacja spotkań z policjantem / specjalistą do spraw cyberbezpieczeństwa. Pedagog szkolny II półrocze 
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Pogadanki na temat krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i 

mediach społecznościowych oraz negatywnego wpływu spędzania czasu wolnego 

przed komputerem.  

Wychowawcy klas 

I-VIII, 

nauczyciel 

informatyki, 

pedagog 

Na bieżąco 

Realizacja programu „Laboratoria Przyszłości”. Koordynator 

programu 

Cały rok 

Edukacja prawna Przeprowadzenie w klasach lekcji dotyczących praw dziecka. Wychowawcy klas 

I-VIII 

Listopad 

Organizacja spotkania z policjantami – odpowiedzialność prawna nieletnich. Pedagog szkolny Listopad / 

grudzień 

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, 

nauczyciele, 

Pedagog szkolny 

Cały rok 

Stworzenie uczniom okazji do wyrażania opinii, przedstawiania propozycji działań – 

działalność Samorządu Uczniowskiego, szkolnej Sekcji Wolontariatu. 

Opiekunowie SU 

oraz wolontariatu 

Cały rok 

Wdrażanie uczniów do odpowiedzialności za dobro wspólne – wspólne 

przygotowywanie gazetek klasowych, dbanie o wygląd oraz porządek klasy 

(obowiązki dyżurnego).  

Wychowawcy klas 

I-VIII 

Cały rok 

Odkrywanie talentów i uzdolnień uczniów – organizacja Dnia Talentu/Mam Talent. Nauczyciele Marzec  

 

Ad. 2.3. Cele szczegółowe: 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 społeczna 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

Kształtowanie 

umiejętności 

współdziałania  

i przestrzegania norm 

współżycia w grupie, 

Zapoznawanie uczniów z regulaminami szkolnymi i konsekwentne wdrażanie do ich 

przestrzegania. Przedstawianie na lekcjach z wychowawcą zasad oraz form dobrego 

zachowania – wdrażanie do ich przestrzegania na co dzień. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Wrzesień 

Zespołowe organizowanie imprez klasowych i szkolnych – integracja klas, 

społeczności szkolnej. Organizowanie wycieczek szkolnych. 

Wychowawcy klas 

I-VIII 

Wg planu 

uroczystości 

szkolnych 
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komunikowania się, i 

kulturalnego zachowania  

w różnych sytuacjach. 

Kształtowanie 

kompetencji społecznych 

i obywatelskich, aktywne 

i twórcze budowanie 

życia społecznego 

 

 

Przeprowadzenie zajęć rozwijających postawy społeczne: szacunku do drugiego 

człowieka, odpowiedzialności za siebie i innych, potrzeby pomocy słabszym i 

potrzebującym – zajęcia z wychowawcą, zajęcia z pedagogiem.  

Propagowanie postaw na wszystkich zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych.  

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog 

Na bieżąco 

Organizacja szkoleń, warsztatów skierowanych do uczniów dotyczące agresji, 

sposobów zapobiegania jej. 

Pedagog Wg odrębnego 

planu 

Organizacja uroczystości szkolnych – umożliwianie uczniom współtworzenia 

scenariuszy uroczystości szkolnych, rozwijanie poczucia odpowiedzialności, 

przedstawianie zasad odpowiedniego zachowania się. 

Nauczyciele  Wg planu 

uroczystości 

szkolnych 

Organizacja wyborów do Samorządu Uczniowskiego – wdrażanie uczniów do 

samostanowienia o sobie, rozwijanie przynależności do grupy.  

Opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego, 

wychowawcy klas 

Wrzesień / 

październik 

Kształtowanie dbałości o 

język i kulturę 

wypowiadania się.  

Zwracanie uwagi na kulturę słowa, interweniowanie w sytuacji używania 

wulgaryzmów. 

Wszyscy 

pracownicy szkoły 

Cały rok 

Przeprowadzenie zajęć dotyczących kształtowania umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

Wychowawcy klas, 

Pedagog szkolny 

Wg potrzeb 

Kształtowanie 

prawidłowego stosunku 

do wartości i norm oraz 

kultura zachowania. 

Budowanie systemu 

wartości – prawda, dobro, 

piękno. 

Uczenie rozróżniania dobra i zła oraz właściwego reagowania na zło – rozmowy, 

pogadanki, filmy edukacyjne. 

Wychowawcy 

 kl. I-III i IV-VIII, 

Nauczyciele 

Cały rok 

Udział w akcjach charytatywnych – np. „Jarosławskie Pola Nadziei” Opiekun sekcji 

wolontariatu i SU, 

harcerze 

Wg ustalonego 

planu 

Organizacja akcji propagujących tolerancję wobec osób z różnymi 

niepełnosprawnościami, np. „Dzień świadomości autyzmu”, „Światowy dzień 

Zespołu Downa”. 

Pedagog szkolny, 

Samorząd 

Uczniowski 

Marzec / 

Kwiecień 

Zorganizowanie akcji propagujących kulturalne zachowanie – „Dzień życzliwości i 

pozdrowień”. 

Nauczyciel 

matematyki, 

pedagog szkolny 

Listopad 

Zapoznawanie uczniów z mediacją jako metodą rozwiązywania sporów – zajęcia 

warsztatowe kl. VII – VIII. 

Pedagog szkolny Listopad 



Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Wietlinie   2022/2023 

 

17 

 

Propagowanie mediacji 

jako sposobu 

rozwiązywania 

konfliktów 

Eliminowanie zachowań agresywnych – poznawanie sposobów rozwiązywania 

konfliktów: dyskusje, negocjacje, rozładowywanie napięcia. 

Wychowawcy klas 

I-VIII, nauczyciele 

Cały rok 

 

Ad. 2.4. Cele szczegółowe: 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  Aksjologiczna 

Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin  

Kształtowanie postaw 

patriotycznych,  

przygotowanie,   

do uczestnictwa  

w kulturze, poszanowania 

tradycji i kultury 

własnego narodu oraz  

innych kultur  

i tradycji 

Kultywowanie tradycji i zwyczajów – apele, konkursy, występy. Nauczyciele Wg planu 

uroczystości 

szkolnych 

Zapoznawanie z symbolami narodowymi– nauka hymnu narodowego, postawy 

podczas śpiewania. 

Wychowawcy 

klas I – VIII, 

Listopad  / cały 

rok 

Organizacja spotkań z grupami rekonstrukcyjnymi. Nauczyciel 

historii 

wg ustalonego 

planu 

Poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu – pogadanki, gazetki, 

spotkania (np. z Sybirakami). 

Nauczyciel 

historii, 

harcerze 

Cały rok 

Uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i środowiskowych. Nauczyciele Cały rok 

Organizowanie wyjazdów do: teatru, kina, muzeum, zajęcia i wycieczki edukacyjne.  Nauczyciele Cały rok 

Kształtowanie postawy tolerancji i szacunku dla innych kultur – lekcje i zajęcia 

warsztatowe. 

Wychowawcy 

klas I – VIII 

Cały rok 

Szerzenie tolerancji wobec osób innych narodowości, religii, kultury – organizacja 

szkolnego Dnia Tolerancji, Dzień Migranta. 

Samorząd 

uczniowski 

Listopad, 

grudzień 

Udział w lekcjach muzealnych organizowanych przez Muzeum Kamienica Orsettich 

w Jarosławiu, Wystawy na planszach o tematyce historycznej i patriotycznej 

prezentowane na terenie szkoły.  Lekcje o tematyce regionu i narodu prowadzone 

przez pracownika muzeum. 

Nauczyciele Cały rok 

Wskazywanie 

autorytetów, postaw 

godnych naśladowania 

Prezentowanie postaci wielkich Polaków i ważnych wydarzeń  historycznych – 

przedstawienia, prezentacje, gazetki, plakaty, konkursy. 

Wychowawcy 

klas I-VIII, 

nauczyciele 

Wg 

harmonogramu  
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Działanie skierowane do rodziców: 

Zadania Formy realizacji 

Informowanie rodziców o podejmowanych przez szkołę działaniach 

wychowawczo-profilaktycznych. 

Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym. 

Zapoznanie rodziców z tematami poruszanymi podczas zajęć z 

wychowawcą. 

Przekazywanie na bieżąco informacji o realizowanych programach 

wychowawczo-profilaktycznych za pomocą e-dziennika, poczty 

elektronicznej, strony internetowej szkoły, strony szkolnej na Facebooku 

gazetek ściennych w szkole. 

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu dziecka w szkole. Przekazywanie na bieżąco informacji o sukcesach, trudnościach i 

problemach uczniów za pomocą dziennika elektronicznego, podczas 

rozmów indywidualnych, zebrań klasowych. 

Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły. 

Informacje na temat niskiej frekwencji (pisemnie). 

Współpraca z Radą Rodziców w zakresie pomocy materialnej dla uczniów 

potrzebujących wsparcia, dożywiania, dofinasowania wycieczek. 

Przekazywanie wiedzy na temat problemów wychowania i profilaktyki. Organizacja spotkań i warsztatów dla rodziców ze specjalistami 

poruszających problematykę uzależnień od różnych substancji. 

Spotkanie informacyjne dla rodziców, dotyczące sposobów rozwiązywania 

trudności wychowawczych. 

Organizacja szkolenia, warsztatów dla rodziców dotyczących tematyki 

zapobiegania agresji rówieśniczej. 

Rozmowy z rodzicami – dostarczenie informacji, jak powinni zachować się 

w sytuacjach wymagających interwencji. 

Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem szkolnym, 

pedagogiem specjalnym. 

Zachęcanie rodziców do aktywnego uczestnictwa w życie szkoły, 

przedstawianie zalet płynących z zaangażowania w budowanie wspólnoty 

szkolnej. 

Wskazywanie rodzicom możliwości konsultacji w poradni psychologiczno-

pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego lub u innych specjalistów. 
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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. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny na rok szkolny 2022/2023 został zmodyfikowany na podstawie wniosków wynikających z pracy zespołów klas 

I-III, klas IV-VIII oraz diagnozy na podstawie obserwacji i wyników ankiet.  

 

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, 

● wnioski i rekomendacje do pracy wychowawczej. 

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, 

● analizowanie osiągniętych wyników: ankiety, wywiady i obserwacje, 

● 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 30.09.2022 r. 

 

 

 


