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Wprowadzenie 

 Edukacja młodych ludzi nie może i nie powinna stać w miejscu, stąd potrzeby 

wprowadzenia zmian i systematycznego unowocześniania w szkolnictwie. Zaplanowane 

działania mają na celu przede wszystkim poprawić jakość oddziaływań dydaktycznych i 

wychowawczych. Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie 

z jego założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości 

ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szerokorozumianego sukcesu. Zaspokajając jego potrzeby, 

nauczyciele, a w szczególności wychowawcy kształtują samodzielne myślenie, budują 

wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, wskazują jak radzić sobie z 

trudno- ściami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, wprowadzają normy sprzyjające 

postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez substancji psychoaktywnych, wypracowują 

sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym 

życiu, dają osobiste wsparcie. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców, 

nauczycieli wszystkich przedmiotów, pedagoga, psychologai pozostałych pracowników 

szkoły, w zależności od  potrzeb społeczności szkolnej oraz przy współpracy z rodzicami i 

środowiskiem lokalnym. 

 

Przy opracowaniu Programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniono: 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły, 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku, 

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania. 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

obejmują: 

 powszechną znajomość założeń Programu – przez uczniów, ich 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 Szkoły ze środowiskiem zewnętrznym, 

 współodpowiedzialność za efekty realizacji Programu.  



Podstawa prawna Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoła Podstawowa im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowierealizuje cele 

wychowawcze oraz profilaktyczne wynikające z powszechnie obowiązujących aktów 

prawnych: 

1) Konstytucja Rzeczypospolita Polska (Dz. U. z 1997 r., Nr 73, poz. 483), 

2) Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. , 

3) Konwencji o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r., Nr 120, poz. 526 z późn. 

zm,), 

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

zm.), 

5) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1189 z 

późn. zm.), 

6) Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 957 z późn. zm.), 

7) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 

783 z późn. zm.), 

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

alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), 

9) 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 2015r. poz. 1249), 

10) 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), 

11) Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

podstawowych i ponadpodstawowych oraz placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1591). 

 



Założenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z: 

 Statutem Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie, 

 Szkolnym zestawem programów nauczania. 

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. 

Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowieopiera się przede wszystkim na hierarchii wartości 

przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz Samorząd Uczniowski, 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. 

 

  



Przyjęta misjaSzkoły 

Misja i Wizja Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof w Niestępowie 

 

WIZJA SZKOŁY 

 

 Wizja jest pozytywnym wyobrażeniem przyszłości szkoły stworzonym na 

podstawie uznawanych wartości, z którego to wyobrażenia wywodzą się cele i 

szczegółowe plany ich realizacji. Dzięki wizji możemy wywoływać napięcie twórcze, 

silnie motywować do działania, nastawiać pozytywnie. 

 Nasza szkoła jest wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Nasza szkoła umożliwia uczniom wszechstronny rozwój, kształci potrzebę 

aktywnego spędzania wolnego czasu, stwarza warunki do nauki wszystkim, 

bez względu na ich możliwości psychiczne i fizyczne. 

 W naszej szkole panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze 

osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, 

pomocy i współdziałaniu. 

 Kadrę szkoły tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec 

przyjętych założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

 Szkoła znana jest w środowisku jako placówka oferująca usługi edukacyjne na 

wysokim poziomie jakości. 

 Aktywnie włączamy się do działań na rzecz społeczność lokalnej. 

 Współpracujemy ze szkołami z innych krajów. 

 Uczniowie i absolwenci naszej szkoły odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach 

nauki, kultury i sportu. 

 Są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę.  

 

MISJA SZKOŁY 

 

 Misja szkoły jest przesłaniem dotyczącym tego, czym będziemy się kierować 

w codziennych działaniach, prowadzących do urzeczywistnienia wizji. Misja 

konkretyzuje ogólny cel działania szkoły. 

 

Wychowujemy Polaka  



 

Jesteśmy po to, aby wyposażyć ucznia w wiedzę i umiejętności, które pozwolą mu 

dokonać wyboru drogi dalszego kształcenia i funkcjonowania w nowoczesnym 

społeczeństwie. 

W swojej działalności kierujemy się dobrem ucznia i jego potrzebami  w oparciu o 

Konwencję Praw Dziecka, Europejską Konwencję Praw Człowieka oraz w oparciu o 

wartości chrześcijańskie. 

Patron szkoły pomaga w wychowaniu patriotycznym naszych uczniów. 

 

Jesteśmy szkołą, która chce zapewnić uczniom: 

 wysoki poziom nauczania, 

 możliwość rozwijania indywidualnych uzdolnień, 

 możliwość nauki dwóch języków obcych, 

 motywujący system oceniania, 

 wychowanie w oparciu o uniwersalne wartości, 

 poszanowanie różnorodności światopoglądowych, 

 opiekę i pomoc w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych, 

wychowawczych i socjalnych, 

 atmosferę kształtującą samodzielność, samorządność i zasady demokracji, 

 rozwijanie  poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości. 

Po ukończeniu szkoły uczeń powinien: 

 umieć samodzielnie zdobywać informacje, 

 rozumieć informacje podane różnymi sposobami, 

 wykorzystywać nabytą wiedzę i umiejętności w różnych sytuacjach, 

 umieć współpracować i współdziałać w grupie, 

 znać i stosować zasady dobrego wychowania, 

 być tolerancyjny, 

 umiejętności dokonywania samooceny oraz konstruktywnej krytyki, 

 wykazywać postawy asertywne, 

 być wrażliwym na problemy społeczne i ekologiczne, 

 znać tradycje swojego kraju, środowiska, mieć szacunek dla odrębnych tradycji 

i obyczajów, 

 być otwarty na postęp technologiczno – cywilizacyjny, 



 umieć określić swoje zainteresowania, możliwości i preferencje w kierunku 

dalszego kształceniu, 

 znać i rozumieć rolę i znaczenie integracji europejskiej opartej na 

chrześcijańskich wartościach twórcy  tej idei Roberta Schumana 

 rozumieć istotę procesów  integracyjnych Europie i umieć krytycznie je 

oceniać. 

 

Nasza szkoła funkcjonuje po to, by rodzice naszych uczniów: 

 aktywnie uczestniczyli w kształtowaniu edukacyjnego i wychowawczego 

kierunku rozwoju szkoły, 

 byli partnerami przy podejmowaniu działań wychowawczych, 

 otrzymywali pełną informację o osiągnięciach swoich dzieci, 

 otrzymali fachową pomoc psychologiczno-pedagogiczną. 

 

Jesteśmy szkołą, która zapewni naszym nauczycielom: 

 możliwość współdecydowania o edukacyjnym i wychowawczym kierunku 

rozwoju szkoły, 

 możliwość doskonalenia i rozwoju , 

 właściwą organizację pracy szkoły, inspirującą do twórczych działań, 

 odpowiednie wyposażenie warsztatu pracy. 

 

 

 

  



Przyjęty model absolwenta 

Absolwent Szkoły Podstawowej im. Więźniów Obozu Stutthof: 

 ma poczucie własnej godności i wartości, 

 wiedzę i umiejętności potrafi stosować w praktyce, 

 jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki, 

 rozumie innych i potrafi z innymi współpracować, 

 wykorzystuje nabyte wiadomości i umiejętności w praktycznym działaniu, 

 radzi sobie ze stresem, umie rozwiązywać problemy, 

 jest asertywny, 

 dba o swoje zdrowie i otoczenie, 

 jest ciekawy świata i potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

 pracuje nad własnym rozwojem, budując swój system wartości, rozwija swoje pasje i 

zainteresowania, 

 posiada umiejętności społeczne: komunikacji, negocjacji, współpracy, aktywności, 

zdrowej rywalizacji, asertywności, 

 jest aktywny i twórczy - podejmuje próby prezentacji i obrony swojego zdania, 

szanuje tych, którzy mają odmienne poglądy, 

 uczestniczy w kulturze środowiska, ma świadomość tradycji oraz swojej w niej roli, 

 jest wrażliwy na otaczającą przyrodę, piękno natury, szanuje człowieka i środowisko, 

 uczestniczy w promocji zdrowego stylu życia, dba o rozwój fizyczny i umysłowy, w 

którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości w życiu. 

 kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 szanuje siebie i innych, 

 jest odpowiedzialny, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 jest tolerancyjny, 

 jest odważny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w Szkole, 



 jest zdolny do dokonywania właściwych wyborów, życzliwie nastawiony do świata i 

ludzi. 

 

Działania zawarte w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym zmierzają do 

ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie od indywidualnych cech 

osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, 

warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie 

 

  



Cele Programu 

 

Podstawowym celem realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest:  

 wspomaganie i wspieranie naturalnego rozwoju ucznia poprzez: zaspokajanie jego 

indywidualnych potrzeb, rozwijanie indywidualnych potencjałów i możliwości, 

budowanie wspierającej relacji nauczyciel-uczeń; wskazywanie mocnych i słabych 

stron, 

 kształtowanie sposobu myślenia i postaw uznawanych za pożądane poprzez: 

kreowanie i wskazywanie wzorców, przekazywanie wartości istotnych z punktu 

widzenia kultury i relacji międzyludzkich, kształtowanie i wzmacnianie postaw 

prospołecznych, 

 profilaktyka zachowań ryzykownych poprzez: diagnozowanie zagrożeń, wyposażanie 

uczniów w wiedzę i umiejętności pomagające w radzeniu sobie z tymi zagrożeniami, 

proponowanie alternatywnych sposobów funkcjonowania, ochrona przed 

bezpośrednimi niebezpieczeństwami, 

 

Działalność wychowawcza w Szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 

W wyniku zastosowania Programu Wychowawczo-Profilaktycznego uczniowie: 

 docenią wartość nauki,  

 posiądą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień,  

 wyrobią w sobie nawyki bezpiecznego zachowania w różnych sytuacjach,  



 zdobędą istotne umiejętności psychologiczne i społeczne, jak:  

 skuteczne odmawianie,  

 asertywność,  

 umiejętności komunikacyjne,  

 empatię 

 uporządkują własny świat wartości: utrwalą postawę odrzucającą nałogi oraz przemoc 

i agresję. 

 

  



Adresaci i realizatorzy Programu 

Adresatami niniejszego programu są: 

 wszyscy uczniowie szkoły, 

 rodzice – w pierwszym rzędzie odpowiedzialni za wychowanie swojego dziecka, 

 nauczyciele, którzy jednocześnie pełnią rolę realizatorów tego programu. 

 

Działania adresowane do wszystkich uczniów:  

 zapoznanie uczniów z obowiązującymi w szkole regulaminami, w tym z ich prawami i 

obowiązkami, omówienie na lekcjach wychowawczych organizacji pracy szkoły, 

podstawowych zapisów Statutu Szkoły, Wewnątrzszkolnego Oceniania, Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 propagowanie szacunku dla kultury, tradycji i zdrowego stylu życia, udział w 

tradycyjnych świętach i obrzędach narodowych, lokalnych i szkolnych, 

 budowanie poczucia przynależności do społeczności szkolnej, 

 budowanie i aktywizowanie zespołu klasowego. 

  

Działania skierowane do rodziców:  

 monitorowanie potrzeb i oczekiwań rodziców wobec programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

 rozmowy i konsultacje indywidualne, 

 dyskusje podczas zebrań klasowych, 

 anonimowe sondaże ankietowe, 

 

Działania skierowane do nauczycieli:  

 rozmowy i konsultacje indywidualne, 

 dyskusje podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, 

 udzielanie wsparcia w sytuacjach kryzysowych i konfliktowych. 

 

Realizatorzy: dyrektor szkoły,nauczyciele,uczniowie, rodzice. 

 

 

  



Rola i zadania wychowawcze nauczycieli 

Wychowawca klasy: 

 jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowania powierzonych mu uczniów, 

planuje i organizuje pracę klasy, 

 prowadzi lekcje wychowawcze według planu zaakceptowanego przez dyrektora. 

 

Nauczyciel przedmiotowy: 

 realizuje podstawę programową i ze szczególną odpowiedzialnością troszczy się o 

indywidualizowanie pracy, dostosowanie wymagań edukacyjnych oraz udzielanie 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej wobec ucznia ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi na każdej lekcji. 

 

  



Cele treści i działań o charakterze wychowawczym i profilaktycznym  

W efekcie procesu dydaktyczno-wychowawczegouczeń: 

 pokonuje trudności i osiągasukcesy, 

 uczy się współpracy, dialogu,współodpowiedzialności, 

 zdobywa doświadczenie i noweumiejętności, 

 ćwiczy asertywność, kontroluje zachowania ireakcje, 

 odkrywa i realizuje różnewartości, 

 rozwija swą osobowość i prospołecznezachowania, 

 zna swoje miejsce w społeczności szkolnej i działa wniej, 

 jest świadomy swego miejsca wrodzinie, 

 zna normy dobrego zachowania i według nichpostępuje, 

 zna swoje mocne i słabe strony, potrafi nad nimipracować, 

 jest świadomy zagrożeń współczesnego świata, potrafi ich unikać i właściwie na nie 

reagować, 

 nie sięga po używki: papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze, 

 jestświadomyodpowiedzialnościzawłasnezdrowie,propagujezdrowystylżyciai 

harmonijnyrozwój, 

 ma poczucie przynależności regionalnej, czuje się obywatelem swojego kraju, 

patriotą, Europejczykiem, 

 czuje się odpowiedzialny za swojąprzyszłość. 

 potrafi się uczyć i skutecznieporozumiewać, 

 jest ciekawy świata, aktywny, obowiązkowy, odpowiedzialny isamodzielny, 

 zna historię, kulturę oraz tradycje szkoły, swojego regionu inarodu, 

 postępuje uczciwie, szanuje innych, jest prawdomówny ikulturalny, 

 dba o estetyczny wizerunek zewnętrzny. 

 

 

 

  



Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych  

Dyrektor Szkoły: 

 monitoruje pracę wychowawców klas, nauczycieli, 

 diagnozuje oczekiwania uczniów i rodziców w zakresie wychowania i profilaktyki, 

 umacnia pozytywne relacje interpersonalne w szkole, 

 włącza rodziców do współpracy przy realizacji Programu, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 współpracuje z instytucjami wspomagającymi działania profilaktyczne, 

 stwarza warunki dla realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom 

w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, 

 dba 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, 

 stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest 

działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 

Rada Pedagogiczna: 

 uchwala w porozumieniu z Radą Rodziców Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktczny, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 



 

Wychowawcy klas i nauczyciele: 

 podejmują działania integrujące zespół klasowy, 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie, 

 dostrzegają indywidualność dziecka i indywidualizują działania, 

 utrzymują pozytywne relacje z uczniami, 

 reaguje na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 konstruktywnie współpracuje z gronem pedagogicznym i pracownikami szkoły w 

zakresie realizacji założeń Programu, 

 nawiązują pozytywne relacje z rodzicami i zachęcają ich do współpracy, 

 systematycznie doskonalą się w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 

Rodzice: 

 aktywnie współpracują ze szkołą, dzieląc odpowiedzialność za podejmowane 

wspólnie oddziaływania profilaktyczno-wychowawcze i opiekuńcze, 

 korzystają z pomocy i wsparcia dyrekcji, pedagoga, nauczycieli w zakresie 

profilaktyki, 

 zdobywają wiedzę na temat potrzeb dzieci, zagrożeń i sposobów przeciwdziałania im, 

 stanowią wzór osobowy – model dla dziecka, 

 monitorują i opiniują działania profilaktyczne szkoły, 

 współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

 uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

 

Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i działań profilaktycznych, 

 współpracuje z Radą Pedagogiczną,  

 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, 

 

  



Diagnoza sytuacji w Szkole  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy sytuacji 

dydaktyczno-wychowawczej w szkole, z użyciem następujących narzędzi: 

1) kwestionariusz ankiety adresowany do uczniów, rodziców. 

2) analizy dokumentacji szkolnej - dotychczasowego Programu Wychowawczego i 

Programu Profilaktyki.  

 

Forma realizacji zadań: 

 

Lp. Zadania forma odpowiedzialni termin 

1. Rozpoznanie i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień i 

zainteresowań uczniów. 

 

Przeprowadzanie w klasach 

diagnoz , obserwacji podczas 

bieżącej pracy. 

Przeprowadzenie diagnozy 

potrzeb rozwojowych ucznia. 

 

Wychowawcy. 

Pedagog. 

 

IX 

Zajęcia kół zainteresowań z 

uwzględnieniem oczekiwań 

uczniów: koło taneczne, 

sportowe, rozwijające grę na 

instrumencie itp. 

Udział uczniów w konkursach, 

zawodach sportowych, 

projektach edukacyjnych, 

warsztatach artystycznych, 

przeglądach i innych formach 

prezentacji własnych 

umiejętności, wiedzy. 

 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele. 

 

 

wg kalendarza  

2. Kształtowanie postawy 

twórczej. 

Udział uczniów w konkursach 

artystycznych, plastycznych, z 

zakresu profilaktyki oraz 

przedmiotowych. 

 

Wszyscy 

nauczyciele. 

 

 

 

 

Wg 

harmonogramu 

 

3. Uczenie planowania i 

dobrej organizacji własnej 

pracy. 

Rozszerzanieumiejętności 

efektywnego uczenia się. 

Przeprowadzenie w oddziałach  

diagnoz typów uczenia się. 

Zapoznanie nauczycieli 

oddziału o dominujących 

typach uczenia się w klasie.  

Stosownie metod i pomocy 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny. 

cały rok 



 dydaktycznych ułatwiającym 

uczenie się uczniów. 

 

4. Kształtowanie 

umiejętności 

refleksyjnego,  celowego 

korzystania z 

elektronicznych nośników 

informacji- Internetu jako 

źródła informacji i 

narzędzia ułatwiającego 

naukę .   

Wykorzystanie TIK na 

lekcjach; animacje i symulacje 

komputerowe, gry 

dydaktyczne, oprogramowania 

do tablicy interaktywnej. 

Wszyscy 

nauczyciele. 

cały rok 

5. 

Wdrażanie do życia w 

społeczności szkolnej i w 

grupie rówieśniczej. 

 

Omówienie zasad statutu 

szkoły i regulaminów 

szkolnych, lekcje 

wychowawcze poświęcone tej 

tematyce. 

 Integrowanie społeczności 

klasowej i szkolnej. 

 Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog. 

 zgodnie z 

planem pracy 

cały rok 

6. 

Uczenie działania 

zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich 

poglądów. 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji. 

 

Praca w grupach. 

 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, 

wybory opiekuna samorządu 

uczniowskiego.  

Praca na rzecz koła 

wolontariatu. 

 

Wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog szkolny. 

 

 

 

Uczniowie, opiekun 

samorządu . 

 

 

zgodnie z 

harmonograme

m zajęć 

 

 

 

 

7. 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

środowiska naturalnego. 

Organizowanie akcji 

Sprzątanie Świata i innych 

przedsięwzięć mających na 

celu ochronę przyrody. 

Wdrażanie do zachowań 

proekologicznych wśród całej 

społeczności szkolnej.  

Organizowanie konkursów o 

tematyce ekologicznej. 

Opieka uczniów nad roślinami, 

w klasie, zielenią szkolną. 

Nauczyciele,  

wychowawcy. 
wg planu pracy 

8. 

Wychowanie do wartości i 

kształtowanie 

patriotycznych postaw 

Kultywowanie tradycji 

związanych z najbliższą 

okolicą, krajem. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi. 

Cały rok 



uczniów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznawanie dziedzictwa 

kultury narodowej 

postrzeganej w 

perspektywie kultury 

europejskiej i światowej. 

 

Organizowanie i 

uczestniczenie w obchodach 

świąt uroczystościach 

państwowych. 

Przygotowywanie 

tematycznych gazetek i 

wystaw. Przeprowadzanie 

pogadanek, projekcji filmów o 

tematyce patriotycznej i 

historycznej, wykorzystanie 

treści programów nauczania w 

tym zakresie. 

Aktywne włączanie się w 

lokalne  i ogólnopolskie akcje 

społeczne. Uczestniczenie w 

akcjach charytatywnych.  

 Omówienie zasad 

funkcjonowania organów i 

urzędów państwowych oraz 

samorządowych, zapoznanie z 

Konstytucją, prawami i 

obowiązkami obywatela . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

Prowadzenie działalności 

profilaktycznej, 

wychowawczej i pomoc 

uczniom w rozwiązywaniu 

problemów. 

 

Wykorzystywanie tematyki 

lekcyjnej na wszystkich 

przedmiotach do szerzenia 

wiedzy o uzależnieniach, 

wynikających z nich 

zagrożeniach oraz sposobach 

zapobiegania uzależnieniom, 

Forma realizacji: 

-organizowanie spotkań ze 

specjalistami na temat 

profilaktyki wychowawczej, 

 - realizacja programów 

profilaktycznych , 

- współpraca z instytucjami w 

zakresie przeciwdziałania 

przestępstwom i uzależnieniom 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog szkolny. 

Cały rok 



wśród młodzieży , 

- dążenie do 

zagospodarowywania czasu 

wolnego ucznia poprzez 

zachęcanie do udziału w 

kołach zainteresowań, 

konkursach, akcjach 

charytatywnych, imprezach 

szkolnych, itp. 

 -konsekwentne eliminowanie 

postaw agresji i przemocy 

wśród młodzieży. 

10. 

Uzależnienia, rozpoznanie 

ich i zapobieganie. 

Kształtowanie 

umiejętności unikania 

negatywnych wpływów 

środowiska.    

Bezpieczne i 

odpowiedzialne 

korzystanie z zasobów 

dostępnych w sieci. 

 

Podnoszenie wiedzy 

nauczycieli – 

samodoskonalenie poprzez  

udział w  konferencjach oraz 

szkoleniach. 

Pedagogizacja rodziców. 

Zajęcia dla uczniów:  nauka 

sztuki asertywności, 

rozpoznawania sytuacji 

ryzykownych i 

niebezpiecznych.  

 

Nauczyciele, 

pedagog, 

wychowawcy . 

Instytucje 

wspólprcujące ze 

szkołą. 

 

cały rok 

 

 

 

11. Kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie. 

Wyrabianie nawyków 

higieny osobistej i 

otoczenia. Dbanie o 

wygląd zewnętrzny. 

 

Kl. I-III zajęcia edukacji 

społecznej i przyrodniczej. 

Klasy IV-VIII lekcje w-f, 

przyrody zajęcia z 

wychowawcami. 

Pogadanki, filmy o tematyce 

zdrowotnej, spotkanie z 

pielęgniarką i pedagogiem. 

Wyszyscy 

nauczyciel, 

pielęgniarka. 

 

Cały rok 

12.  Kształtowanie sprawności 

fizycznej, odporności. 

Uświadomienie roli i 

znaczenia sportu. 

Lekcje wychowania 

fizycznego, gimnastyka 

korekcyjna, koło sportowe. 

Nauczyciel: 

wychowania 

fizycznego, 

przyrody . 

Cały rok 

13. Promowanie zdrowego 

stylu życia, odżywiania            

i wypoczynku. 

kl. I-III 

lekcje edukacji społeczno- 

przyrodniczej, w-f  

klasy IV-VIII 

Lekcje: w-f, przyrody, zajęcia z 

wychowawcami. 

Wszyscy  

nauczyciele. 

 

 

Cały rok wg. 

planów 

wynikowych, 

tematyki zajęć z 

wychowawcą,  



Lekcja profilaktyczne. 

Programy : Mleko w szkole, 

Owoce i warzywa w szkole. 

Wyjazdy na basen , aktywne 

przerwy. 

Organizowanie i wspieranie 

działań służących promocji 

zdrowego stylu życia, w 

szczególności:  

-organizacja żywienia w szkole 

i placówce zapewniającego 

ciepły i zgodny z normami 

żywieniowymi posiłek. 

Organizacja konkursów 

zdrowotnych, ekologicznych, o 

szkodliwości palenia. 

Przygotowywanie gazetek 

szkolnych i klasowych . 

 

 

 

 

 

 

wg szkolnego 

kalendarza 

wydarzeń 

 

cały rok 

14. Zachowanie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach ze 

szczególnym zwróceniem 

uwagi na bezpieczną 

drogę do szkoły. 

Zajęcia edukacji społecznej 

 kl.0-III. 

Realizacja wychowania 

komunikacyjnego: lekcje 

techniki, w-fu. Spotkania z 

policjantami. 

Wychowawcy kl.0- 

VIII 

 

 

wg planów 

wynikowych 

nauczycieli 

15.  

 Bezpieczeństwo i higiena 

pracy ucznia. 

Opracowanie i realizacja 

harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich. Zapoznanie 

uczniów i rodziców z normami 

i zasadami społecznymi 

zawartymi w ragulaminach 

szkolnych : regulaminem 

oceniania zachowani. 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

cały rok w 

ciągłej realizacji 

16. Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania                  

o własne bezpieczeństwo 

 

 

Zaznajamianie z przepisami 

BHP, drogami ewakuacyjnymi 

w szkole. 

 Zaznajamianie i systematyczne 

przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po 

drogach, podróżowania, 

nawiązywania znajomości, 

wypoczynku nad wodą, itp. 

 Zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzystania z 

Internetu i urządzeń 

elektronicznych (telefonów 

Wszyscy 

nauczyciele, 

wychowawcy. 

cały rok w 

ciągłej realizacji 



komórkowych, tabletów, itp.) 

 

17. Opieka zdrowotna i 

pomoc socjalna 

- Bezpłatne  oraz odpłatne 

obiady w stołówce szkolnej dla 

uczniów. 

- Bezpłatny podręcznik.  

- Opieka po lekcjach w 

świetlicy szkolnej- pomoc w 

nauce.  

- Badania kontrolne i przeglądy 

czystości prowadzone  przez 

ZOZ w Żukowie 

intendentka, 

dyrektor 

 

wyznaczeni 

nauczyciele 

 

pielęgniarka 

szkolna 

cały rok 

18. Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania zagrożeń i 

właściwego zachowania 

się w sytuacjach 

niebezpiecznych. 

 Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do” i „ze” 

szkoły. 

 Kształtowanie gotowości i 

umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach. 

 Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem 

towarzyskim, podróżami, 

aktywnością w okresach 

wolnych od nauki. 

 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

instytucje 

wspólprcujące ze 

szkołą. 

cały rok 

19. Eliminowanie agresji z 

życia szkoły. 

Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania 

zachowań agresywnych oraz 

egoistycznych. 

Kształtowanie postaw 

odrzucających przemoc oraz 

umiejętności nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania się 

w sytuacjach konfliktowych i 

problemowych. 

 Monitorowanie nasilenia 

zjawiska agresji w szkole. 

Wszyscy 

nauczyciele. 

 

cały rok 

20. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania problemów 

bez użycia siły. 

Zajęcia integracyjne w klasach  

I –VIII. 

Lekcje wychowawcze z 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, 

instytucje 

współpracujące ze 

W ciągu całego 

roku szkolnego, 

zgodnie z 

planami pracy: 



wykorzystaniem programów     

oraz metod aktywizujących.  

szkołą . pedagoga, 

wychowawców. 

21. Rozwijanie asertywności 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć 

warsztatowych dostosowanych 

do wieku uczniów i potrzeb 

szkoły. 

Wychowawcy, 

pedagog szkolny. 

Zgodnie z 

przyjętym 

harmonogramem

. 

22. 

Kształtowanie 

umiejętności oceny 

własnych zachowań oraz 

nabywanie umiejętności 

oceny obiektywnych 

zachowań koleżanek, 

kolegów. 

Wspólne opracowanie 

kontraktów, odwoływanie się 

do regulaminu szkolnego i 

regulaminu ocen z 

zachowania, rozmowy 

indywidualne z uczniami, 

stosowanie w klasach 

procedury samooceny 

zachowania, analizowanie 

przyczyn niepowodzeń i 

konfliktów.  

Wychowawcy, 

pedagog szkolny. 

Zgodnie z 

planami pracy 

wychowawców, 

pedagoga. 

23. Umacnianie więzi z 

rodziną. 

Prezentowanie własnej rodziny 

na lekcjach religii, j. 

polskiego, historii, przyrody, 

plastyki i godzinach 

wychowawczych np. 

fotografie, wspomnienia, 

pamiątki, drzewo 

genealogiczne, etc. 

Współorganizowanie imprez 

szkolnych, wycieczek, 

uroczystości klasowych. 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice. 

Zgodnie z 

ustaleniami 

powziętymi 

podczas spotkań 

z rodzicami. 

24. Rozwój kształcenia 

zawodowego . 

Rozpoznawanie 

predyspozycji i 

ograniczeń.  

Wskazywanie roli 

zainteresowań, 

umiejętności i cech 

osobowości w planowaniu 

kariery zawodowej. 

 Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

własne wybory. 

Organizowanie różnego 

rodzaju wycieczek do 

zakładów pracy i szkół 

zawodowych. 

Organizowanie spotkań z 

przedstawicielami różnych 

zawodów, 

Branie udziału w programach 

fundacji i w lokalnych 

imprezach takich jak: targi 

szkół, giełdy, lekcje pokazowe 

w szkołach. 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego. 

Pedagog szkolny. 

Cały rok 

szkolny. 

 

 

 



Formy realizacji oraz realizatorzy Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  

Formy realizacji Programu: 

 zabawy integracyjne, 

 gry i zabawy ruchowe, 

 scenki, psychodramy, krąg uczuć, 

 rysunek – forma swobodnej ekspresji, umożliwiająca uczniom uzewnętrznianie 

swoich przeżyć, doświadczeń, emocji, wiedzy o otaczającym świecie, 

 wycieczki tematyczne, 

 wyjazdy do kina, teatru, 

 pogadanki, prelekcje, 

 prace plastyczne, artystyczne, literackie, 

 spotkania i zajęcia praktyczne z pracownikami służby zdrowia, Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej, policjantami, 

 zajęcia prowadzone w ramach poszczególnych przedmiotów, 

 projekcje filmów tematycznych, 

 spotkania z rodzicami, 

 warsztaty poznawczo – doskonalące, 

 zajęcia w kółkach zainteresowań, 

 udział w konkursach, 

 organizacja imprez szkolnych oraz uroczystości, 

 praca w małych grupach (3-5 osobowych) – efektywna zwłaszcza wtedy gdy temat 

dotyczy ważnych problemów emocjonalnych i wyjątkowych sytuacji, gdyż uczniom 

łatwiej wypowiedzieć się wobec mniejszej liczby rozmówców. 

 

 

  



Ewaluacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może 

ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. Analiza jego 

skuteczności będzie polegać na bieżącym monitorowaniu oraz corocznie dokonywanej 

ewaluacji. Okresowego podsumowania efektywności działań wychowawczo-profilaktycznych 

dokonuje w obrębie zespołu klasowego wychowawca, a do oceny całokształtu tych 

oddziaływań, powołany przez dyrektora szkoły zespół. Wyniki ewaluacji są jawne i 

prezentowane w postaci raportu. Z jego skróconą wersją Dyrektor zapoznaje Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców oraz przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego. 

 

Kryteria ewaluacji ProgramuWychowawczego: 

1) celowość - Czy cele wychowania zostały dobrane trafnie z uwzględnieniem potrzeb 

rozwojowych ucznia szkołypodstawowej? 

2) komunikatywność - Czy Program ma przejrzystą strukturę? Czy w sposób 

zrozumiały dla uczniów i rodziców formułuje zadania i formy 

wychowaniaszkolnego? 

3) realność - Czy jest możliwy do realizacji w warunkachszkoły? 

4) aktywizacja - Czy Program pobudza do działania wszystkich członków 

społecznościszkolnej? 

5) jawność - Czy rodzice i uczniowie znają zawarte w Programie cele i świadomie 

uczestniczą w ich realizacji? 

6) efektywność - Czy da się zaobserwować pozytywne efekty oddziaływańProgramu? 

7) spójność - Czy cele i zadania Programu są spójne z celami i zadaniami zawartymi 

w podstawie programowej kształcenia ogólnego i Statucie Szkoły? Czy wszystkie 

dokumenty szkolne współbrzmią w założeniach i klimacie z przyjętą w Programie 

koncepcją wychowawczą? Czy plany pracy wychowawców klasowych korelują z 

Programem? 

 

 


