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Program Wychowawczo - Profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej  

im. Ignacego Łukasiewicza 

w Świerzowej Polskiej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szkoła  

Bezpieczna i Przyjazna  

 

 
 

Przesłanie naszych działań pedagogicznych: 

 

 „Pomóżmy dzieciom, by każde z nich 

stało się tym, kim stać się może” 
                                                       /J. Korczak/ 
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Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (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 2019 r. poz. 

2215 ze zm.). 

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

ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1082). 

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

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 852 ze zm.). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 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). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

 „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb 

pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym 

dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19. 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? 

Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” – 

sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 
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I. Wstęp 
 

 Współcześnie nauczania, wychowania i profilaktyki nie da się od siebie oddzielić. Cele 

i działania profilaktyczne stają się ważną częścią szkolnego programu dydaktyczno-

wychowawczego. 

W związku ze zwiększającą się potrzebą przeciwdziałania zjawiskom zagrażającym zdrowiu 

i bezpieczeństwu dzieci należy podjąć kompleksowe działania dydaktyczno- wychowawczo-

profilaktyczne. Zespól nauczycieli opracował program profilaktyczno – wychowawczy „Szkoła 

bezpieczna i Przyjazna”. Program utworzony został w oparciu o diagnozę potrzeb oraz 

problemów występujących w danej społeczności szkolnej. Wszystkie działania w zakresie 

profilaktyki są dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów i skierowane do nich i ich 

rodziców a także nauczycieli. 

  

 Głównym założeniem programu jest kreowanie zdrowego stylu życia, płynne 

wprowadzanie dziecka w reguły i organizację życia szkolnego, zapobieganie zachowaniom 

agresywnym, profilaktyka uzależnień oraz szeroko rozumiana edukacja niezbędna do wyrobienia 

właściwych postaw i zachowań. 

 

Działalność wychowawczo – profilaktyczna w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowego stylu życia oraz wspomagania uczniów i wychowanków w ich rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej i społecznej. 

Cele programu, treści przekazywane uczniom, zadania nauczyciela oraz osiągnięcia uczniów są 

dostosowane do wieku rozwojowego na poszczególnych etapach. Jest realizowany w oparciu 

o współpracę rodziców, uczniów i nauczycieli a także o wsparcie specjalistów. 

 

 

Diagnoza środowiska szkolnego i sytuacji wychowawczej 

 
Przeprowadzona diagnoza dotyczyła środowiska i jego bieżących potrzeby zakresie 

podejmowanych działań profilaktyczno – wychowawczych. Postawą rozpoznania były: 

 

 Spostrzeżenia wychowawców i nauczycieli na temat uczniów: 

 

Brak aktywności fizycznej podczas nauczania zdalnego, wykluczenie cyfrowe 

wielu uczniów, trudności dydaktyczne w opanowaniu materiału, problemy w radzeniu 

sobie z techniką informacyjną (nauka zdalna),stosowanie przemocy i zachowań 

ryzykownych, nieodpowiednie korzystanie z zasobów internetowych, obserwowane 

wśród dzieci słabsze funkcjonowanie psychiczne, apatia, stany depresyjne  brak relacji 

rówieśniczych, poczucie osamotnienia, napięcia i konflikty, trudności w porozumiewaniu 

się ze sobą. 

 

 Wywiady, analiza dokumentów, obserwacje uczniów, badania: 

 

Wyniki klasyfikacji, oceny z zachowania, analiza frekwencji, rozmowy 

z uczniami i rodzicami. 
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 Ankiety przeprowadzone wśród uczniów rodziców dotyczące cyberprzemocy oraz 

przemocy w rodzinie, oraz profilaktyki chorób zakaźnych. 

 

Ankiety dotyczyły informacji ile godzin dziennie dziecko spędza przed 

komputerem, w jakim celu korzysta z komputera, Czy zawiera znajomości w Internecie? 

Czy zdarzyło mu się spotkać z osobą poznaną przez Internet?  czy rodzice interesują się 

jakie treści ogląda na komputerze, gdzie korzysta z Internetu, czy może obejść się bez 

komputera, 

Czy dziecko wie czym jest przemoc w rodzinie, czy warto uciekać się do rozwiązań 

siłowych, czy zna kogoś kogo podejrzewa, że może być ofiarą przemocy domowej? czy 

warto używać przemocy, 

Czym są choroby zakaźne, działania zapobiegające rozprzestrzenianiu się chorobom 

zakaźnym, wsparcie na wypadek choroby zakaźnej. 

 

 Ankieta na temat oczekiwań rodziców w związku z nauczaniem zdalnym: 

 

       W ankiecie zawarto pytania odnośnie oczekiwań i największych problemów zdalnego 

nauczania, pomocy w nauce udzielanej dziecku przez rodziców, przedmiotów które sprawiały 

dziecku trudność w samodzielnej nauce, ilości czasu jaką dziecko poświęcało na naukę w ciągu 

dnia, który sposób sprawdzania wiedzy dziecka był skuteczny i sprawiedliwy podczas zdalnego 

nauczania, w jaki sposób zdaniem rodziców nauczanie zdalne wpłynęło na rozwój emocjonalny 

dziecka, ile czasu dziennie  dziecko spędzało przed komputerem. 

 

 

II. Sylwetka absolwenta: 
 

 posiada wiedzę i umiejętności pozwalające mu na kontynuowanie dalszej edukacji              

na miarę swoich możliwości, 

 potrafi planować swoje cele życiowe i konsekwentnie je realizuje. 

 Potrafi bezpiecznie korzystać z różnych źródeł informacji (także cyfrowych). 

 wykonuje sumiennie swoje obowiązki, 

 potrafi współpracować z innymi dla dobra własnego i wspólnego, 

 szanuje zdrowie własne i innych, 

 ma świadomość i przejawia postawy prorodzinne, patriotyczne i proeuropejskie, 

 zna wzorce i zasady dobrego zachowania, 

 potrafi się właściwie zachować w różnych miejscach, sytuacjach i okolicznościach, 

 potrafi  rozwijać osobiste zainteresowania, indywidualne potrzeby i zdolności. 

 Identyfikuje się z ideami patrona. 

 Zna historię swojej szkoły, rozumie doniosłość tradycji, szanuje symbole szkoły. 

 

 

III. Założenia programu: 
Szkolny program wychowawczy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  

w Świerzowej Polskiej jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawcze 

szkoły i środowiska uczniów. Celem jest wychowanie dziecka w oparciu o przyjęte wartości, 
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umiejącego dokonywać właściwych wyborów, człowieka o otwartym umyśle, świadomego 

swoich korzeni i odczuwającego ścisły związek między przeszłością teraźniejszością 

a przyszłością. Stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowane do dyrekcji szkoły, 

pedagoga i psychologa szkolnego, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, samorządu 

uczniowskiego, pracowników administracyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji 

wspomagających pracę szkoły, przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań 

dydaktyczno-wychowawczych. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność  

i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczych skierowanych do uczniów.  

 

IV. Cele wychowawcze szkoły  
I. Kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczucia odpowiedzialności, miłości 

ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. 

II. Kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami a także 

przedstawicielami innych kultur. 

III. Zapewnianie pomocy we wszechstronnym rozwoju uczniów we wszystkich sferach 

osobowości (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym). 

IV. Uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie 

i państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie 

i tworzenie jej tradycji. 

V. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych                    

do uzyskania świadectwa szkoły podstawowej. 

 

V. Wszyscy pracownicy szkoły odpowiadają za realizację 
programu wychowawczo-profilaktycznego. Za szczegółowe 

zadania odpowiadają poszczególne osoby. 
 

Dyrektor   Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole 

 Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole 

 Nadzoruje realizację szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 Współpracuje z Samorządem Szkolnym 

 Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka                

oraz umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej, 

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, 

umożliwiać udział w kursach pedagogicznych, 

 Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno uczniom, jak                    

i pracownikom, dyżury pracowników szkoły, monitoring wejść i wyjść osób 

wchodzących i wychodzących ze szkoły, monitoring wizyjny. – styczeń 2016 
Nauczyciele  Odpowiadają za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 

w szkole i poza jej terenem w czasie wycieczek, wyjść itp. 

 Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu             
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o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

 Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania 

społecznego, 

 Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, policją, opieką 

społeczną (w przypadku zgłoszenia przez w/w instytucje takiej potrzeby), 

 Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania  

 Na zajęciach lekcyjnych mają obowiązek dostosowania wymagań                      

do możliwości ucznia w oparciu o opinię lub orzeczenie wydane przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

 Kształcą i wychowują dzieci w atmosferze wolności sumienia i szacunku            

dla każdego człowieka. 
Wychowawcy klas  Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczego szkoły, 

 Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami opierając je 

na tolerancji i poszanowaniu godności osoby, 

 Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: 

tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie 

i społeczeństwie, 

 Wspólnie z dyrektorem szkoły zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, zaznajamiając się z ich sytuacją 

rodzinną, 

 Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów, również tych z zaburzeniami w zachowaniu i deficytami 

rozwojowymi, 

 Wychowawcy i pedagog szkolny prowadzą w różnych formach szkolenia             

dla rodziców i zajęcia dla uczniów, 
Rada rodziców  Współtworzy Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

 Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające 

proces wychowawczy szkoły, 

 Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,  

 Aktywnie uczestniczy w życiu szkoły włącza się w organizację uroczystości, 

wycieczek, imprez. 

 Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły, 

 Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji 

celów i zadań szkoły. 
Samorząd uczniowski  Współtworzy Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

 Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, 

uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły. 

 Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Rodziców   

 Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska  

 Inicjuje działania dotyczące życia szkolnego uczniów (akcje charytatywne, 

imprezy kulturalne itp.) 

 Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji 

 Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły 

 Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję 

 Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów 

społeczności uczniowskiej. 
Rodzice  Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny 

 Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły 

 Biorą udział w podejmowaniu decyzji istotnych dla szkoły 

 Wspierają swoje dziecko we wszystkich sferach jego życia, zapewniając mu 

poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania                     

i kształcenia dzieci, 

 Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych            

w danej klasie i szkole, 

 Dbają o realizację obowiązku szkolnego swoich dzieci, 
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 Dbają  o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią. 
Pozostali pracownicy 

szkoły 

 Pomagają w działalności w/w osób. 

 Dbają o poczucie bezpieczeństwa dzieci 

 Reagują w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 

 

VI. Normy zachowania obowiązujące uczniów Szkoły 
Podstawowej  w Świerzowej Polskiej 

Uczniowie: 

 zawsze są przygotowani do lekcji, 

 zachowują się kulturalnie i z szacunkiem, 

 nie stosują przemocy fizycznej, psychicznej i słownej, 

 swoim zachowaniem i zabawami nie stwarzają zagrożenia dla siebie i innych, 

 szanują sprzęt szkolny, swoją i cudzą własność 

 szanują przyrodę, dbają o zieleń wokół szkoły i w szkole, 

 wymienione normy zachowania obowiązują także w kinie, teatrze, na wycieczkach 

szkolnych oraz w miejscach publicznych 

 o złym zachowaniu kolegów informują dorosłych. 

 

VII. Harmonogram  działań wychowawczo – profilaktycznych 
klas I – III (w zależności od sytuacji epidemiologicznej związanej 

z COVID 19) 
OBSZAR ZADANIA KLASY  I - III 

 

 

 

 

 

 

Zdrowie – edukacja zdrowotna 

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania 

środowiska sprzyjającemu zdrowemu stylowi 

życia. 

2. Zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

3.Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu zdrowy styl życia 

w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

4. Kształtowanie postawy odpowiedzialności 

za własne zdrowie. 

5. Rozwijanie umiejętności podejmowanie 

działań na rzecz ochrony przyrody w swoim 

środowisku. 

6. Kształtowanie umiejętności analizy 

zjawisk przyrodniczych , rozumowania 

przyczynowo – skutkowego. 

7. Uświadomienie wpływu przyrody 

nieożywionej na życie ludzi, zwierząt 
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i roślin. 

8. Kształtowanie wytrwałości w działaniu 

i dążeniu do celu, umiejętności adekwatnego 

zachowania się w sytuacjach zwycięstwa 

i porażki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

1. Kształtowanie podstawowych 

umiejętności komunikacyjnych. 

2. Rozwijanie umiejętności formułowania 

prostych wniosków na podstawie obserwacji 

i własnych doświadczeń. 

3. Kształtowanie umiejętności przestrzegania 

obowiązujących reguł. 

4. Kształtowanie umiejętności nawiązywania 

i podtrzymywania relacji z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 

współpracy z innymi, z zachowaniem 

obowiązujących norm i reguł kultury 

osobistej. 

5. Przygotowanie do sprawiedliwego 

i uczciwego oceniania zachowania własnego 

i innych ludzi. 

6. Zapoznanie z podstawowymi prawami 

i obowiązkami wynikającymi z roli ucznia 

oraz członka szkolnej społeczności, rodziny 

i kraju. 

7. Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, 

umiejętności rozwiązywania konfliktów 

i sporów. 

8. Kształtowanie umiejętności właściwego 

komunikowania się w różnych sytuacjach 

społecznych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

9. Kształtowanie umiejętności analizy 

prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie gotowości do uczestnictwa 

w kulturze, poszanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także poszanowania 

innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt 

z wybranymi dziełami sztuki, zabytkami 

i tradycją w środowisku rodzinnym, 

szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w życiu 

kulturalnym środowiska rodzinnego, 

szkolnego ,lokalnego oraz wydarzeniach 
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Kultura – wartości, normy, wzory zachowań 

organ ozwanych przez najbliższą 

społeczność. 

2. Kształtowanie wrażliwości estetycznej 

poprzez kontakt z dziełami literackimi 

i wytworami kultury, zapoznanie 

z wybranymi dziełami architektury i sztuk 

plastycznych należących do polskiego 

i europejskiego dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą 

i sztuką dla dzieci. 

3. Kształtowanie postaw wyrażający 

szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju intelektualnego 

i fizycznego oraz respektowanie ich praw, 

podejmowanie działań w celu w celu 

zapobiegania dyskryminacji 

4. Inspirowanie do podejmowania 

aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działań służących 

kształtowaniu własnego wizerunku 

i otoczenia. 

5. Przygotowanie do radzenia sobie 

w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie 

szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów. 

6. Przygotowanie do podejmowania działań 

mających na celu identyfikowanie 

i rozwijanie własnych zainteresowań. 

7. Wstępne kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji związanych 

z rodziną, szkołą i społecznością lokalną. 

8. Kształtowanie umiejętności wyrażania 

własnych emocji w różnych formach 

ekspresji. 

9. Kształtowanie poczucia własnej wartości 

dziecka, podtrzymywanie ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności 

i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za swoje decyzje 

i działania. 

10. Kształtowanie świadomości odmienności 

osób niepełnosprawnych, innej narodowości, 

wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

 

 

 

1. Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie umiejętności 
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Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań 

ryzykownych (problemowych) 

właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

2. Kształtowanie umiejętności 

wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, korzystania z technologii 

informacyjno – komunikacyjnych, 

kształtowanie świadomości negatywnego 

wpływu pracy przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw 

wynikających z anonimowości kontaktów. 

3. Przygotowanie do bezpiecznego 

i rozsądnego korzystania z narzędzi 

i urządzeń technicznych, bezpiecznego 

organizowania zajęć ruchowych i poruszania 

się po drogach 

4. Przygotowanie do bezpiecznego 

korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom 

problemowym. 

5. Kształtowanie umiejętności utrzymywania 

ładu i porządku wokół siebie, w miejscu 

nauki i zabawy. 

 

VIII. Propozycje ramowej tematyki działań wychowawczo-
profilaktycznych w klasach IV - VIII 

 

Cele  Zadania Formy realizacji 

Organizacja zespołu 

klasowego 

 

 

1. Integracja zespołu 

klasowego. 

2. Poznanie praw 

i obowiązków ucznia. 

3. Ustalenie praw 

i obowiązków panujących 

w klasie. (kodeks klasowy) 

 

- organizacja wycieczek, 

- dramy, 

- uroczystości klasowe i szkolne, 

- organizacja dyżurów 

klasowych, 

- wybory do samorządu 

klasowego i szkolnego, 

- opracowanie regulaminu 

klasowego. (kodeks) 

 

Troska o estetykę klasy 

i szkoły 
 

1. Dostosowanie sprzętu do 

potrzeb uczniów 

2. Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu klasy 

i szkoły 

3. Poszanowanie sprzętu 

- diagnoza pielęgniarska (pomiar 

uczniów) 

- przygotowanie gazetek 

tematycznych w klasach 

- utrzymanie porządku w klasie, 

szkole i wokół szkoły (dyżurni) 
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szkolnego. 

 

- kontrola, egzekwowanie 

naprawy zniszczonego sprzętu 

lub pokrycia kosztów przez 

rodziców 

Postrzeganie siebie 

i porozumiewanie 

z rówieśnikami 
 

1. Rozwijanie umiejętności 

komunikowania się w grupie 

rówieśniczej, 

rozwiązywanie konfliktów. 

2. Zwracanie uwagi na kulturę 

osobistą i kulturę języka. 

3. Zapobieganie zachowaniom 

nieakceptowanym 

społecznie – przemoc, 

agresja. 

4.  Promowanie zasad 

uczciwego, sprawiedliwego 

i honorowego postępowania 

uczniów. 

5. Kształtowanie umiejętności 

samooceny. 
6. Uświadomienie czym 

w życiu jest miłość, 

przyjaźń, szacunek 

i tolerancja 

 

- dramy 

- udział w przedstawieniach 

i inscenizacjach 

- praca grupowa stosowania 

zwrotów grzecznościowych 

- wizerunek ucznia w szkole 

i podczas uroczystości 

- praca w grupach 

- wspólne rozwiązywanie 

konfliktów 

- pogadanki 

- umiejętność pracy w zespole 

- pedagogizacja rodziców 

w zakresie przeciwdziałania 

przemocy, agresji. 

-prelekcja policjanta, 

wychowawców i psychologa 

- wyróżnienie ucznia na forum 

klasy i szkoły 

- kształtowanie samooceny 

w czasie zajęć 

- spektakle i filmy profilaktyczne 

- przedstawienia i inscenizacje 

- pogadanki 

- gazetki tematyczne 

- drama 

- autoprezentacja prac 

plastycznych 

- pogadanki 

- drama 

- filmy edukacyjne 

- Moje przyjaźnie – ankietka 

klasowa 

7. Dostarczenie wiedzy na 

temat praw i obowiązków 

człowieka, dziecka, ucznia. 
 

- pogadanki dotyczące praw 

człowieka , dziecka, ucznia 

- zajęcia z przedmiotu 

wychowanie do życia w rodzinie 
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8. Netykieta. 

 

- zagrożenia wynikające 

z niewłaściwego korzystania 

z komputera 

- kultura i bezpieczeństwo 

korzystania z Internetu 

- dyskusje 

9. Otoczenie szczególną 

opieką sześciolatków. 
 

- pomoc psychologiczno-

pedagogiczna w adaptacji 

w środowisku szkolnym 

(pogadanki, zabawy 

integracyjne, wsparcie 

indywidualne) 

 

Troska o bezpieczeństwo 

i zdrowie. 

1. Zachowanie bezpieczeństwa 

w drodze do i ze szkoły: 

- niebezpieczne miejsca 

i sytuacje 

- bezpieczeństwo i zdrowie 

w szkole i poza szkołą 

 - przeciwdziałanie izolacji 

społecznej dziecka wywołanej 

przez pandemię i zdane 

nauczanie. 

- tworzenie alternatywy dla zbyt 

długiego spędzania czasu przy 

komputerze, tablecie, telefonie. 

 

- spotkania z przedstawicielami 

Policji 

- realizacja strategii 

przeciwdziałania przemocy 

w szkole (teatrzyki 

profilaktyczne, warsztaty dla 

uczniów klas 4-6, apele, 

pogadanki) 

- przestrzeganie zasad BHP na 

lekcjach i przerwach 

- pogadanki , spotkanie 

z policjantem 

- aktywny wypoczynek (zabawy 

ruchowe, sportowe) 

 - wycieczki integracyjne, 

imprezy klasowe i  szkolne. 

2. Uwrażliwienie na bezpieczne 

formy spędzania wolnego czasu 

w różnych porach roku. 

 

- pogadanki 

- dyskusje 

- filmy edukacyjne 

- słuchowiska 

3. Integracja z dziećmi 

niepełnosprawnymi i dziećmi 

o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. 

 

Współpraca z PPP 

- dostosowanie programów do 

indywidualnych potrzeb dziecka 

- tworzenie indywidualnych 

programów edukacyjno-

terapeutycznych (IPET) 

- współpraca z rodzicami 

- zajęcia integracyjne, np. wizyta 

wychowanków w Ośrodku 

Szkolno Wychowawczym 

im. M Grzegorzewskiej 

w Krośnie.  
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1. Zapobieganie 

niepowodzeniom szkolnym 

poprzez wczesne 

wykrywanie trudności 

w nauce i problemów 

wychowawczych. 
 

 

- rozmowy z rodzicami – badania 

dzieci w poradniach 

specjalistycznych (np .PP-P) 

- karty dostosowań 

- poradnictwo dla rodziców 

- zespoły wychowawcze 

- prelekcja dla rodziców 

„Przyczyny niepowodzeń 

szkolnych” 

5. Zapewnienie bezpieczeństwa 

na terenie szkoły uczniom 

i pracownikom Szkoły. 

- uświadomienie roli dyżuru 

nauczycielskiego i monitoringu 

6. Organizacja wycieczek. 

 

 

- program wycieczki 

- regulamin wycieczki 

- zasady bezpieczeństwa 

w czasie wycieczki 

7. Poznanie planu ewakuacji 

szkoły. 

- zapoznanie z drogami 

ewakuacji (plany na korytarzach) 

- próbna ewakuacja  

8. Podejmowanie działań dla 

ochrony zdrowia własnego 

i innych – negatywny stosunek 

do substancji uzależniających, 

dopalaczy. 

- przeprowadzenie ankiety dla 

uczniów klas 4-6 na temat 

uzależnień 

- realizacja programu we 

współpracy z Sanepidem 

- pedagogizacja rodziców  

- prelekcja pielęgniarki 

środowiskowej 

9. Ukazywanie wpływu reklam 

i środowiska masowego 

przekazu na zachowania 

młodych ludzi. 

- pogadanki, debaty 

- plakat na antyreklamę 

 

10. Działanie z zakresu 

promocji zdrowia oraz 

wspomaganie ucznia w jego 

rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie dojrzałości 

w sferze fizycznej, 

psychicznej, społecznej 

i aksjologicznej. 

Wspieranie uczniów u których 

rozpoznano objawy depresji. 

11. Respektowanie odgórnych 

zaleceń związanych 

z sytuacją epidemiologiczną. 
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Moje środowisko 

 

1. Uświadomienie znaczenia 

rodziny więzi i relacji 

z zaznaczeniem własnego 

miejsca w rodzinie, 

okazywanie szacunku dla 

osób starszych. 

Organizacja imprez: Dzień 

Babci, Dzień Dziadka, Dzień 

Matki, Dzień Rodziny 

- pogadanki 

- dramy 

- adekwatna tematyka na 

lekcjach WDŻ 

2. Udzielanie pomocy 

potrzebującym. 

 

- zbiórki na rzecz potrzebujących 

- jak pomóc tym, którzy czują się 

odrzuceni 

- akcje charytatywne organizacji 

szkolnych Caritas, PCK, SU 

3. Poznanie najbliższego 

środowiska i specyfiki 

swego regionu. 

 

- wycieczki 

- wystawy 

- prace plastyczne 

- wyjazdy do kin i teatrów 

- gazetki tematyczne 

- spotkania z ciekawymi ludźmi 

4. Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

- udział w akcji sprzątanie świata 

- pogadanki 

- gazetki tematyczne 

Rozwiązywanie 

problemów i trudnych 

sytuacji 

 

1. Kształtowanie zachowań 

asertywnych: 

- uczenie zachowań 

obowiązujących w 

społeczeństwie 

- rozwijanie umiejętności 

skutecznego porozumiewania 

się, pracy zespołowej 

- uświadomienie uczniom co 

ich łączy a co dzieli z innymi 

uczniami i jaki ma to wpływ na 

wzajemne kontakty 

- uświadomienie dzieciom 

skutków, jakie niesie obniżanie 

czyjeś wartości. 

2. Kształtowanie przyjaznego 

klimatu w szkole – 

budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych. 

3. Wzmacnianie kompetencji 

opiekuńczo 

wychowawczych. 

Zajęcia programem „Spójrz 

inaczej” 

Uczymy się odmawiać 

- ustalenie praw i obowiązków 

w klasie 

- pogadanki 

- dyskusje na temat tolerancji 

- zajęcia warsztatowe 

- scenki sytuacyjne 

- filmy profilaktyczne 

- zajęcia z wychowania do życia 

w rodzinie (klasy 5,6) 
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Kształtowanie postawy 

patriotycznej poprzez 

poznanie symboli, 

tradycji obrzędów 

szkolnych, 

środowiskowych 

i rodzinnych 
 

1. Wpajanie szacunku dla 

tradycji, historii i symboli 

narodowych. 

 

- udział w uroczystościach 

klasowych i szkolnych oraz 

w uroczystościach związanych 

z obchodzeniem świąt 

państwowych 

- zachowanie odpowiedniej 

postawy wobec symboli 

narodowych i hymnu 

2. Nabywanie podstawowej 

wiedzy o dziedzictwie 

kulturowym narodu. 

- organizacja klasowej wigilii, 

dekoracje świąteczne 

 

3. Rozumienie znaczenia 

świąt. 

- pogadanki o sposobie spędzania 

świąt w domach rodzinnych 

Współpraca z rodzicami 

i instytucjami 

wspierającymi szkołę 

w procesie 

wychowawczym 

i dydaktycznym 
 

1. Integrowanie działań 

wychowawczych szkoły 

i rodziny. 

 

- zebrania z rodzicami 

- konsultacje 

- wspólne organizowanie imprez 

klasowych i szkolnych 

2. Wspieranie prawidłowego 

rozwoju intelektualnego, 

emocjonalnego 

i społecznego. 

 

Pedagogizacja rodziców: 

- indywidualne rozmowy 

z psychologiem 

- współpraca z: Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, 

Gminnym Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej, Sądem ds. 

rodzinnych i nieletnich, Policją, 

asystentem rodziny 

3. Rozwijanie nawyku 

samokształcenia i stałego 

dokształcania. 

- koła zainteresowań 

- koła przedmiotowe 

- udział w konkursach 

i olimpiadach 

- indywidualna praca z uczniem 

zdolnym 

- korzystanie z czytelni 

multimedialnej 

- wycieczki do teatru, kina itp. 
 

   

Kompensowanie 

deficytów rozwojowych 

uczniów 

1. Stwarzanie uczniom 

równych szans rozwoju 

intelektualnego i fizycznego 

 

- Zajęć korekcyjno-

kompensacyjnych 

- Wyrównawczych, 

logopedycznych, 
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IX. Ewaluacja programu. 
 

Program poddawany jest ewaluacji i weryfikowany według potrzeb - ma charakter otwarty.  

Ewaluacja zadań polega na zestawieniu wyników podjętych działań wychowawczo – 

profilaktycznych z oczekiwaniami początkowymi Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian 

 Obserwację stopnia rozumienia i respektowania obowiązujących norm 

 Badanie uczniów pod kątem motywacji do nauki i podejmowania działań 

 Badanie poziomu poczucia bezpieczeństwa uczniów poprzez przeprowadzenie rozmów 

i ankiet, wśród uczniów i rodziców 

 Przeprowadzenie rozmów z uczniami dotyczących ich samopoczucia i bieżących 

problemów wychowawczych 

 

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu  

z Radą Pedagogiczną i zatwierdzony w dniu 30.09.2021 r. na posiedzeniu Rady Rodziców. 


