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I. Podstawa prawna: 

 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z  2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. z 1997 r. nr 78  

poz. 483 ze zm.) 

2. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz. U. z 1991 r. nr 120 poz. 526) 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996) 

4. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 967)  

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

podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. z 2017r. 

poz. 356 ze zm.) 

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

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

7. Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018 r.  

poz. 1030 ze zm.) 

8. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 969) 

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

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

10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  

(Dz. U. z 2015 r. poz. 1390) 

11. Rozporządzenie 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.) 

12. 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 2017 r. poz. 1591 ze zm.) 

13. Statut Szkoły Podstawowej w Babimoście. 
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II. Wprowadzenie 

 

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 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 ograniczenie  

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna 

wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą  

i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie 

wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest 

doświadczenie. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły opracowany został na podstawie diagnozy 

potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: wyników 

nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, ankiet przeprowadzonych wśród 

rodziców i uczniów, ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego  

w roku szkolnym 2017/2018, wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, 

przedmiotowych oraz raportu z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w środowisku 

szkolnym. Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego 

środowiska lokalnego. Obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym  

i profilaktycznym.  

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy 

uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, 

komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy 

(klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.  

Wszyscy nauczyciele i pracownicy Szkoły Podstawowej w Babimoście w swoich 

działaniach kierują się dobrem ucznia. Troszcząc się o wszechstronny rozwój naszych 

uczniów, pragniemy chronić ich przed różnymi zagrożeniami poprzez wzmożone działania 

wychowawczo-profilaktyczne. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego 

jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 
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ryzykownym. Ważnym elementem realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 

III. Wizja i misja szkoły 

 

Szkoła Podstawowa w Babimoście to placówka: 

PRZYJAZNA  I  BEZPIECZNA 

PROFESJONALNA 

PROMUJĄCA  WARTOŚĆ  NAUKI 

TWÓRCZA 

NOWOCZESNA 

 

We wszystkich działaniach kierujemy się poszanowaniem praw i godności człowieka; 

przygotowujemy uczniów do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi 

dorosłych, dając im podstawy wiedzy ogólnej i sprawności fizycznej, zapewniając bezpieczny 

rozwój.  

Szkoła nasza uczy odpowiedzialności, szacunku do ludzi oraz pokazuje, jak realizować 

cele w oparciu o uczciwość i solidność. Jest miejscem wieloaspektowej współpracy trzech 

równoważnych podmiotów: uczniów, rodziców i nauczycieli. 
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IV. Opis funkcjonowania szkoły 

 

A. Charakterystyka środowiska szkolnego  

 

      Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej  jest 

placówką publiczną, ośmioklasową z oddziałami gimnazjalnymi. Organem prowadzącym 

szkołę jest Gmina Babimost. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Lubuski Kurator 

Oświaty. 

W roku szkolnym 2018/2019 w naszej szkole funkcjonują oddziały od klasy I do klasy 

VIII oraz wygaszane oddziały gimnazjalne, klasy III. 

 

B. Podmioty wspierające  

 

        Działalność dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą szkoły będą wspierały liczne 

podmioty, będące zarówno instytucjami i placówkami publicznymi, jak i organizacjami            

i stowarzyszeniami pozarządowymi. W szczególności wymienić tu należy następujące 

instytucje: 

1. Urząd Miejski w Babimoście, 

2. Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Sulechowie, 

3. Ośrodek Pomocy Społecznej w Babimoście, 

4. Komendę Rejonową Policji w Sulechowie,  

5. Posterunek Policji Babimost, 

6. Sąd Rejonowy, Wydział Rodzinny i Nieletnich w Świebodzinie. 

 

V. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Babimoście jest przygotowanie uczniów do 

efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji 

w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Dążymy, aby uczeń kończący naszą szkołę:  

 znał podstawowe wiadomości niezbędne w dalszym kształceniu, 

 prezentował wysoką kulturę osobistą, 

 kierował się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 znał historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje, 

 dbał o zdrowie i rozwój psychofizyczny, 
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 był prawy i uczciwy, 

 szanował potrzeby innych i był chętny do niesienia pomocy, 

 był  tolerancyjny wobec odrębności innych ludzi, 

 był wrażliwy na potrzeby środowiska przyrodniczego. 

 

VI. Diagnoza 

 

      Program wychowawczo-profilaktyczny powstał na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym. Diagnoza została opracowana w 

oparciu o wyniki ankiet skierowanych do rodziców, uczniów i nauczycieli, obserwację 

uczniów w środowisku szkolnym, doświadczenia wynikające z indywidualnych kontaktów  

z rodzicami, wnioski z dyskusji z nauczycielami oraz badań problemów społecznych 

występujących na terenie gminy Babimost i kraju.  

Stwierdzono następujące problemy: 

 trudna sytuacja rodzinna uczniów, 

 małe zaangażowanie rodziców, bardzo słaba frekwencja na prelekcjach, szkoleniach i 

warsztatach, niewystarczający kontakt rodziców z nauczycielami, 

 zagrożenia wynikające z negatywnego wpływu mediów, 

 brak szacunku uczniów wobec siebie, nauczycieli i pracowników szkoły, konflikty 

rówieśnicze, brak umiejętności mediacyjnych, trudności w radzeniu sobie z emocjami 

(niedojrzałość emocjonalna), 

 niewłaściwe zachowania podczas przerwy – nieprzestrzeganie zasad, niebezpieczne 

zabawy, zbyt głośne zachowanie, czasem agresja fizyczna, obgadywanie, 

wyśmiewanie się z innych, przeklinanie, 

 w relacji rodziców z nauczycielami brak otwartej, bezpośredniej komunikacji: 

omawianie problemów poza osobą, której te problemy dotyczą, 

 nadopiekuńczość rodziców wobec dzieci,  

 zbyt mała ilość czasu poświęcana dzieciom przez ich rodziców, brak kontroli     

rodziców nad ilością czasu spędzanego przez dzieci „w sieci”, cyberprzemoc  

i zagrożenia w „sieci”, 

 podważanie/ kwestionowanie autorytetu szkoły i nauczycieli: kwestionowanie zasad 

obowiązujących w szkole, ingerowanie w decyzje nauczycieli, podważanie ocen, 

wchodzenie rodziców w kompetencje nauczyciela, przyjmowanie postawy atakującej 

przez rodziców, brak zaufania wobec kompetencji nauczyciela.   
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Przeprowadzona diagnoza potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym i lokalnym wskazała najważniejsze problemy, dzięki czemu możliwe stało się 

określenie celów działań wychowawczo-profilaktycznych. Głównymi strategiami 

profilaktycznymi programu są: strategia edukacyjna, informacyjna, alternatywy oraz 

interwencyjna.  

Zebrane informacje umożliwiły wskazanie głównych kierunków pracy wychowawczej             

i profilaktycznej szkoły. Określono czynniki chroniące i czynniki ryzyka, które mają wpływ 

na postawy uczniów. 

 

Czynniki chroniące: 

 zainteresowanie nauką, aktywne spędzanie czasu wolnego (sport, turystyka zajęcia 

dodatkowe rozwijające zainteresowania i inne), 

 zdolności, które pozwalają każdemu uczniowi na osiągnięcie sukcesu na miarę swoich 

możliwości, 

 silna więź emocjonalna z rodzicami oraz opiekunami, 

 świadomość posiadania niezbywalnego prawa do własnego światopoglądu, 

poszanowanie ogólnych norm i zasad społeczno-moralnych, 

 obecność w szkole specjalistów – pedagoga, psychologa, logopedy, 

 dobra współpraca z grupą rodziców, 

 dobra współpraca z instytucjami (Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną  

w Sulechowie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście, Gminnym Ośrodkiem 

Kultury w Babimoście), 

 profilaktyka uzależnień – warsztaty, prelekcje, spotkania np. z policją, terapeutami, 

 brak anonimowości w szkole, monitoring szkoły.  

 

Czynniki ryzyka: 

 zaniżony poziom posiadanych umiejętności społecznych uczniów, m.in. komunikacji 

interpersonalnej, asertywności,  

 nadmierne korzystanie przez uczniów  z mediów społecznościowych, telewizji, gier 

komputerowych, Internetu, 

 presja grupy rówieśniczej, brak umiejętności rozwiązywania konfliktów, 
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 problemy w radzeniu sobie z poczuciem odmienności z powodu wyglądu,  

 zaniżone poczucie własnej wartości, 

 trudności w radzeniu sobie z przykrymi emocjami – złością, smutkiem, żalem,  

 brak dojrzałości emocjonalnej, 

 dysfunkcje w środowisku rodzinnym (m.in. rodziny niepełne, rodzice poza granicami 

kraju) i lokalnym ( duża liczba osób nadużywających alkoholu)
1
. 

 

 

 

VII. Cele programu  

 

Cel ogólny: 

Wspieranie naturalnego rozwoju ucznia we wszystkich  jego obszarach: fizycznym, 

emocjonalnym, intelektualnym, społecznym i moralnym zgodnie z opartym na 

uniwersalnych zasadach prezentowanych przez patronów szkoły systemem wartości, 

takich jak: 

 szacunek dla swojej „małej” i „dużej” Ojczyzny i jej symboli, 

 wychowanie w duchu patriotyzmu i poszanowania tradycji, 

 poszanowanie życia ludzkiego jako najwyższej wartości, 

 kierowanie się w życiu uczciwością i prawdą, 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności i zaangażowania w sprawy szkolne, lokalne  

i państwowe, 

 wychowanie w tolerancji i szacunku dla odrębności innych. 

 

 

Cele szczegółowe wynikające z diagnozy zasobów i potrzeb: 

1. Rozwijanie mocnych stron uczniów, praca nad korygowaniem deficytów. 

2. Kształtowanie postaw, wartości rodzinnych, prospołecznych i obywatelskich. 

3. Zapobieganie negatywnym skutkom rozwoju cywilizacyjnego. 

4. Promowanie  zdrowego stylu życia. 

 

                                                           
1
 Na podstawie Diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Babimost; dokument opracowany w roku 

2015. 
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Cele szczegółowe Zadania Formy realizacji Data, osoby 

odpowiedzialne 

1. Rozwijanie mocnych 

stron uczniów, praca 

nad korygowaniem 

deficytów 

Zapoznanie z 

wymaganiami 

edukacyjnymi, sposobem 

sprawdzania osiągnięć, 

podwyższania oceny 

Lekcje przedmiotowe, 

lekcje wychowawcze, 

zajęcia w świetlicy 

szkolnej 

wrzesień 2018 

wszyscy nauczyciele 

 Popularyzacja 

czytelnictwa, znajomość 

historii, różnych dziedzin 

nauki, sztuki i  kultury  

 

(zgodnie z 

harmonogramem imprez 

szkolnych na rok 

2018/2019) 

Lekcje biblioteczne, 

rozmowy z uczniami 

korzystającymi z 

biblioteki, 

 

 koła zainteresowań 

 

 

 

 

 

biblioteka  

 

 

 

 

 

nauczyciele  

cały rok szkolny 

 Kształtowanie 

efektywnych  nawyków 

uczenia się 

 

Techniki skutecznego 

uczenia się, 

rozpoznawanie swoich 

mocnych stron – 

warsztaty  

- zajęcia rozwijające 

umiejętność uczenia się  

pedagog szkolny  

 

listopad 2018  

styczeń 2019 

 

 

P. Stajkowska 

cały rok 

 Wspieranie uczniów 

zdolnych 

- spotkania z uczniami 

biorącymi udział w 

konkursach, pomoc 

uczniom w wyborze 

materiałów, 

nauczyciele 

przedmiotowcy, 

 Kształtowanie 

umiejętności dostrzegania  

własnych zdolności, 

umiejętności i ograniczeń 

- organizacja konkursów 

wewnątrzszkolnych  

- wsparcie uczniów na 

poszczególnych etapach 

konkursów; 

- koło teatralne 

 

- koło  plastyczne 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

 

 

 
 

W. Wernerowska  

E. Wozińska 

 

B. Wołek 
 

 Zachęcanie do 

umiejętnego wyrażania 

własnych oczekiwań, 

Organizacja zajęć 

dodatkowych  

nauczyciele, cały 

rok 
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potrzeb i 

odpowiedzialności za 

siebie  

- koła zainteresowań 

(zgodnie z grafikiem) 

Zainteresowanie  

każdego ucznia nauką 

szkolną przez 

podnoszenie 

atrakcyjności lekcji 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

szkolnym, Organizacja 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej 

- organizacja konkursów   

 

 

Doradztwo zawodowe – 

zgodnie z WSDZ 

 

Modelowanie 

pożądanych form  

wyrażania swoich 

oczekiwań podczas 

komunikacji z uczniami 

Omawianie podczas 

lekcji wychowawczych 

właściwych sposobów 

rozwiązywania 

problemów  

 

 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

wychowawcy klas  

 

 

 

 

 

 

zgodnie z 

harmonogramem 

imprez szkolnych 

 

 

Aleksandra 

Michalska wg planu 

pracy 

 

 

Psycholog, pedagog, 

nauczyciele 

 Cały rok 

 

 

 

wychowawcy 

 Wskazywanie uczniom 

zagrożonym 

niepowodzeniami 

edukacyjnymi możliwości 

rozwiązań i pomocy 

- konsultacje  

- organizacja zajęć 

wyrównawczych z 

poszczególnych 

przedmiotów m.in.  

j. polskiego, 

matematyki,  

j. angielskiego 

- konsultacje 

psychologiczne i 

udzielanie porad i 

wsparcia emocjonalnego 

- konsultacje 

pedagogiczne  

wg harmonogramu 

nauczycieli 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog cały rok 

 

 

 

 

Pedagog  cały rok 
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- zajęcia rewalidacyjne 

oraz korekcyjno-

kompensacyjne 

D. Drosik 

E. Zdunek 

M. Mazur  cały rok 

 Pomoc uczniom 

pozostającym w trudnej 

sytuacji materialnej 

 

Organizacja wsparcia 

materialnego poprzez 

współpracę z OPS 

 

pedagog 

2.Kształtowanie postaw, 

wartości rodzinnych, 

prospołecznych i 

obywatelskich  

Przestrzeganie zasad 

moralnych w życiu 

codziennych 

 

promowanie zasad 

moralnych poprzez 

własny przykład 

- zajęcia religii, 

- j. polskiego, historii: 

lektury i tematy 

związane z rozwojem 

moralnym i znaczeniem 

norm społecznych w 

życiu człowieka.  

- złożenie kwiatów na 

grobach Bohaterów w 

Babimoście oraz wyjście 

na cmentarz 

 

- upowszechnienie zasad 

zachowania 

 

- lekcje wychowawcze: 

pojęcie dobra 

moralnego, praw i 

obowiązków, etyki 

zawodowej, 

odpowiedzialności za 

pracę, 

- udział w rekolekcjach 

- współpraca z parafią 

 

- koncert kolęd 

europejskich 

wszyscy nauczyciele 

cały rok szkolny 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.10.2018r, 

pierwszy tydzień 

listopada 

 

 

wychowawcy klas 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

katecheci 

 

 

J. Reimann 

 Doskonalenie 

odpowiedzialności za 

siebie i drugiego 

człowieka 

-organizowanie pomocy 

koleżeńskiej w klasie, 

 

 

 

-włączenie się do akcji 

charytatywnych np., 

Kup Pan Szczotkę, 

Wielka Orkiestra 

Świątecznej Pomocy 

- akcja Wylosuj Anioła 

- akcja Adopcja na 

wszyscy nauczyciele 

w trakcie pracy 

bieżącej 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 
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odległość 

 

- trening umiejętności 

pracy w zespole: 

- wf – ćwiczenia w 

parach, podział 

kompetencji i 

umiejętności itd. 

- j. polski,  (metaplan, 

drzewo decyzyjne) 

- matematyka – zespoły 

problemowe 

- praca w grupach na 

różnych lekcjach 

 

 

nauczyciele zgodnie 

z planami pracy 

 Wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i 

tradycji narodowych  

imprezy rocznicowe wg 

harmonogramu pracy 

szkoły; 

udział uczniów oraz 

pocztu sztandarowego w 

obchodach  świąt 

narodowych  

konkursy historyczne 

Polacy w drodze do 

niepodległości – 

wystawy tematyczne 

plebiscyt  uczniowski – 

100 NIEZWYKŁYCH 

POLAKÓW NA 100- 

LECIE 

NIEPODLEGŁOŚCI 

 

Organizacja  Debaty – 

100- lecie 

Niepodległości 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Muńko 

B. Wołek  

IX-XI 2018 

 

 

 

E. Wozińska,  

B. Wołek, 

E. Muńko 

IX-XI 2018 

 

 

 

M. Maksimczyk 

B. Kubaś 

XI 2018 

 Budzenie szacunku dla 

dorobku cywilizacyjnego 

ludzkości, tolerancji dla 

różnych postaw 

światopoglądowych  

 

 

 

 

 

 

 

- wystawy tematyczne 

organizowane przez 

bibliotekę 

Poznajemy Europę- 

obyczaje, zwyczaje 

różnych krajów- 

działalność klubu 

europejskiego- koncerty, 

wystawy itp. 

 - prace plastyczne- 

E. Wozińska 

 

 

 

J. Reimann 

 

 

 

 

 

 

B. Wołek, D.Drosik 
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zabytki znane budowle 

świata 

- lekcje przedmiotowe- 

poloniści, historycy 

 

- współpraca z: Teatrem 

Lubuskim i Gorzowskim 

 

 

 

nauczyciele 

przedmiotowcy 

 

 

wg harmonogramu 

koordynują 

poloniści 

 Wzmacnianie więzi 

rodzinnych 

Celebrowanie 

uroczystości rodzinnych 

- Dzień Matki, Ojca, 

Babci, Dziadka 

- zapraszanie rodziców 

na wspólne spotkania, 

pikniki itp. 

wychowawcy 

 kl. I-III inni w 

miarę możliwości 

cały rok 

 

 

 Stosowanie systemu 

zdecydowanego i 

spójnego reagowania w 

sytuacjach niszczenia 

dobra szkolnego, 

społecznego i narodowego 

- stosowanie metody 

ponoszenia 

konsekwencji, 

zadośćuczynienia i 

naprawienia szkody 

- modelowanie 

właściwych postaw 

szacunku dla wspólnych 

dóbr 

wszyscy nauczyciele 

cały rok 

 Włączanie się w imprezy 

organizowane w 

środowisku lokalnym  

Udział uczniów i 

nauczycieli w 

korowodzie 

dożynkowym –XX 

Lubuskie Święto Plonów 

udział w jarmarku 

bożonarodzeniowym 

09.09.2018r 

dyrektor, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

XII 2018 

Samorząd 

Uczniowski,  

D. Pawluk 
 

3.Zapobieganie 

negatywnym skutkom 

rozwoju 

cywilizacyjnego  

Poszerzanie wiedzy na 

temat zagrożeń 

wynikających z 

niewłaściwego 

korzystania z 

nowoczesnych technologii 

informacyjnych  

Organizacja tygodnia 

wiedzy na temat  

właściwego korzystania 

z dóbr technologicznych 

Lekcje poszerzające 

wiedzę dotyczącą 

bezpiecznego internetu 

- tydzień pod hasłem 

„NIE dla śmieci w sieci” 

nauczyciele 

informatyki, 

wychowawcy klas, 

pedagog 
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-  luty miesiącem 

bezpiecznego Internetu, 

gazetki ścienne, godziny 

wychowawcze 

 

- „Cybernauci” 

kompleksowy projekt 

kształtowania 

bezpiecznych zachowań 

w sieci 

 

 

 

 

 

dyrektor, 

psycholog, 

pedagog  

 

 Promowanie różnych 

form aktywności  

Zajęcia sportowe, 

teatralne, muzyczne 

- stwarzanie warunków 

do powstawania 

pozytywnych grup 

rówieśniczych 

nauczyciele 

przedmiotu, 

wychowawcy klas 

psycholog, pedagog 

 Otaczanie szczególną 

opieką dzieci z rodzin 

dysfunkcyjnych 

Indywidualne rozmowy, 

współpraca z 

instytucjami OPS, 

Policja, Sąd Rodzinny 

pedagog, psycholog,  

 Interwencje w sytuacji 

agresji, zachowań 

przemocowych, używania 

papierosów, alkoholu, 

środków 

psychoaktywnych  

Wywiadówki, 

konsultacje, spotkania 

szkoleniowe z 

rodzicami: 

„ Mediacje” – warsztaty 

dla rodziców, 

nauczycieli i uczniów 

 

 

„Bezpieczeństwo, 

odpowiedzialność karna 

nieletnich oraz środki 

psychoaktywne” – 

wykład dla rodziców 

prowadzony przez 

dzielnicowego 

 

Zaburzenia odżywiania, 

depresja – jak rozpoznać 

i pomóc dziecku – 

prelekcja – dla rodziców 

wg harmonogramu, 

wg potrzeb 

 

 

X 2018 

dyrektor, 

pedagog,  

psycholog  

 

XI 2018  

pedagog, psycholog 

 

 

 

 

 

 

III 2019  

pedagog 

psycholog 

 Informowanie o 

destrukcyjnych skutkach 

używania substancji 

psychoaktywnych i 

możliwościach uzyskania 

pomocy 

Udostępnienie  

rodzicom, nauczycielom  

informacji w zakresie 

rozpoznawania objawów 

używania substancji 

psychoaktywnych, 

dopalaczy itp. 

udostępnianie broszur 

tematycznych, gazetki 

pedagog, 

psycholog 
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ścienne 

 

Jestem za mądry na 

dopalacze – warsztaty 

dla klas  IV - VIII 

  

 

 

Poradnia 

Psychologiczno-

Pedagogiczna w 

Sulechowie 

 Doskonalenie nauczycieli Udział w szkoleniach 

wewnętrznych i 

zewnętrznych o 

tematyce profilaktyczno-

wychowawczej 

Terminy 

poszczególnych 

form doskonalenia 

uzależnione są od 

możliwości 

finansowych i 

potrzeb placówki, 

aktywności 

nauczycieli i ofert 

wyspecjalizowanych 

jednostek 

 

 Współpraca z instytucjami 

pracującymi na rzecz 

dzieci, rodziny  

 

Udział w grupie 

wsparcia w PP-P, praca 

w zespole 

interdyscyplinarnym, 

spotkania z kuratorem, 

policjantem, asystentem 

rodziny, pracownikami 

socjalnymi itp. 

pedagog,  

psycholog  

w miarę potrzeb 

4. Promowanie  

zdrowego stylu życia 

Kształtowanie właściwych 

nawyków  higienicznych  

Fluoryzacja, pogadanki 

dot. higieny osobistej 

 

 

„Między nami 

kobietkami” – warsztaty 

dla dziewcząt 

 

 - dbałość o właściwą 

postawę ciała, ćwiczenia 

śródlekcyjne 

 

higienistka, 

nauczyciele   

na bieżąco 

 

Pedagog , psycholog 

IX/X 2018  

 

 

nauczyciele 

cały rok 
 

 Kształtowanie właściwych 

nawyków żywieniowych  

Realizacja programów 

dot. zdrowego stylu 

życia: 

- Program dla szkół, 

- zajęcia w ramach 

techniki – zdrowe 

kolorowe kanapki 

- obliczenie BMI - w 

ramach lekcji wf 

- piramida żywieniowa 

na lekcjach biologii 

 

 

 

 

dyrektor 

M.Maksimczyk 

 

 

nauczyciele wf 

 

B.Kubaś 

J.Jankowiak 
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Warzywa i owoce 

opowiadają o zdrowiu - 

przedstawienie 

B.Kubaś 

M.Maksimczyk 
 

 Promowanie aktywności 

fizycznej 

zajęcia SKS 

 

Realizacja Kampanii 

Zachowaj Trzeźwy 

Umysł, Trzymaj Formę  

nauczyciele wf 

 

pedagog, 

 psycholog 

 Kształtowanie 

umiejętności radzenia 

sobie ze stresem  

Rozwijanie umiejętności 

komunikowania się i 

kompetencji 

społecznych – warsztaty 

dla klas I-III i IV-VIII  

pedagog, 

 psycholog 

 Mówimy nie agresji- 

inicjujemy działania 

zapobiegające agresji  

Spotkanie z policjantem 

w ramach programu 

„Bezpieczna Szkoła” 

 

Agresja i przemoc 

rówieśnicza- kl IV- VIII 

warsztaty 

pedagog, 

psycholog 

 Ferie na sportowo- 

bezpiecznie i zdrowo 

Wyjazdy na basen, 

łyżwy, do kina oraz 

turnieje sportowo-

rekreacyjne 

koordynator  

B. Kubaś 

 Promowanie aktywnych 

form spędzania czasu 

Przerwa w ruchu 

 

Babimojska gra uliczna 

M.Świrszcz 

 

E. Wozińska, 

W. Wernerowska, 

A. Michalska 

31.05.2019 

 

 

 

VIII. Tryb postępowania w sytuacjach trudnych 

 

Szczegółowe zasady postępowania w sytuacjach problemowych zawarte są w procedurach  

i regulaminach obowiązujących w Szkole Podstawowej w Babimoście. 
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IX. Zasady ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian; 

2. analizę dokumentacji; 

3. przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

4. rozmowy z rodzicami; 

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach nauczycieli. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym oraz w razie 

zaistniałych potrzeb przez zespół ds. ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego, 

powołany przez dyrektora. Zadaniem zespołu jest przeprowadzenie ewaluacji oraz 

opracowanie wyników.  

Zespół przedstawi wyniki pracy w formie raportu ewaluacyjnego, a następnie zapoznana z 

wnioskami i rekomendacjami Radę Pedagogiczną i Radę Rodziców. Wyniki raportu 

ewaluacyjnego będą podstawą do modyfikacji programu. 

 

X. Wnioski z ewaluacji Programu wychowawczo-profilaktycznego  

        w   roku szkolnym 2017/2018    

1. Część uczniów naszej szkoły ma trudną sytuację rodzinną. 

2. Zbyt mała grupa rodziców jest zaangażowana w życie szkoły. 

3. Nasi uczniowie są narażeni na negatywne działanie mediów. 

4. Niektórzy uczniowie niewłaściwie się zachowują, nie przestrzegają zasad, używają 

wulgaryzmów, przezywają itp. 

5. Wielu uczniów naszej szkoły ma problem z umiejętnym  rozwiązywaniem konfliktów. 

6. Wśród niektórych rodziców obserwujemy niewłaściwe postawy rodzicielskie 

(nadopiekuńczość, zbyt mała ilość czasu poświęcana dzieciom, brak kontroli nad 

ilością czasu spędzanego przy komputerze). 
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XI. Rekomendacje 

 Wzmocnić współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Babimoście, kuratorem 

Sądu Rejonowego w Świebodzinie w celu poprawy trudnej sytuacji rodzinnej 

uczniów. 

 W celu zwiększenia zaangażowania rodziców i poprawy frekwencji na zebraniach, 

spotkaniach, warsztatach – należy przez Librus wysyłać zaproszenia i informacje 

bezpośrednio do każdego rodzica. 

 Przeprowadzić  warsztaty i szkolenia dla uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczące 

zagrożeń wynikających z korzystania z mediów, w tym elektronicznych . 

 Przeprowadzić zajęcia o zasadach savoir-vivre’u w celu zwiększenia wzajemnego 

szacunku oraz ograniczenia niewłaściwych zachowań uczniów podczas przerw. 

 W celu podniesienia umiejętności rozwiązywania konfliktów w szkole, zorganizować 

dla uczniów, rodziców i nauczycieli warsztaty dotyczące mediacji. 

 Rodzicom nadopiekuńczym, zaniedbującym obowiązki rodzicielskie oraz niemającym 

kontroli nad ilością czasu spędzanego przez ich dzieci przed komputerem – udzielać 

wskazówek i porad wychowawczych. 

  W celu podniesienia autorytetu szkoły ustalić jednolity front wychowawczy (pedagog, 

psycholog, wychowawca klasy). 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Babimoście w dniu  

27 września 2018 r. 


