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„Pierwszym i zasadniczym zadaniem kultury jest wychowanie człowieka.  

A w wychowaniu chodzi głównie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem – o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” - ażeby 

poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, 

ażeby umiał bardziej być nie tylko z drugimi, ale także i dla drugich”. 

 

 

Jan Paweł II  

  



 
 

Podstawa prawna: 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 
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Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 

ze zm.). 

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

• 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. poz. 1591 oraz z 2018 r. poz. 1647) 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.  

            zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy                                                                                                                                                           

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

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

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

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019 

• Statut  Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w  Zakopanem . 

 

 

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej nr 4  

w Zakopanem opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę 

rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły  

i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest 



zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać 

zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji 

dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów  

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  

i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• wniosków i analiz (np. raportu z ewaluacji działalności wychowawczo- 

profilaktycznej Szkoły, diagnozy wewnętrznej nauczycieli, wychowawców .), 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły, podkreślanie roli wolontariatu oraz wartości 

patriotycznych. 

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, 

• inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 



 

 

I. Misja szkoły. 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła 

zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją 

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie  

i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie  

i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska  

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

II. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem szkoły  jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności  

za własny rozwój ale i za innego człowieka. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące 

cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, 

• jest empatyczny w stosunku do drugiego człowieka, 

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

zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia  

i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, 

• jest kreatywny, 

• jest odważny, 

• jest samodzielny, 

• 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, stres i czynniki stresogenne, 



• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych  

i profilaktycznych szkoły). 

 

III. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka 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, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność  

za własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje  

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

 i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,  

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 



8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  

i światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania  

w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń 

 i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych 

do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz 

innych pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 



1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

 i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

3) przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej, 



3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,  

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

• przygotowanie do życia w społeczeństwie w duchu patriotyzmu i poszanowania 

wolności oraz wzajemnej tolerancji, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• budowanie poczucia odpowiedzialności za drugiego człowieka poprzez 

wprowadzenie wolontariatu, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców, 

• troska o rozbudzanie empatii wśród uczniów poprzez udział w akcji wolontariackiej 

„ Pięknie być Człowiekiem” 

• kształtowanie postaw prospołecznych, w tym poprzez udział w działaniach  

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu 

społecznym szkoły i środowiska lokalnego, 

• wspieranie poczucia bezpieczeństwa uczniów, rodziców, nauczycieli  poprzez 

działalność mediacyjną,  psychologiczno- terapeutyczną, 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu, 

dopalaczy  i narkotyków), 



• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

 

 

IV. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu 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,  

• 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 lub placówce: 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, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

logopedą oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli  

w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go  

w porozumieniu z Radą rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 



 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

 

4. Wychowawcy klas: 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go  

w porozumieniu z Radą rodziców, 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  

w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 



• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

 

 

5. Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej  

i profilaktycznej szkoły- ewaluacja programu wychowawczo- profilaktycznego 

szkoły, 

• opracowuje plan godzin wychowawczych zgodny z programem wychowawczo- 

profilaktycznym w porozumieniu z uczniami i rodzicami, 

• inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

• prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuję 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, 

zainteresowań  i uzdolnień  uczniów  oraz  przyczyn  niepowodzeń  edukacyjnych  

lub  trudności  w funkcjonowaniu  uczniów, 

 w tym  barier  i ograniczeń  utrudniających  funkcjonowanie  ucznia  i jego  

uczestnictwo  w życiu szkoły  

• diagnozuję sytuację wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych.   

• udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich 

do rozpoznanych potrzeb;  

• podejmuję działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży;  

• minimalizuję skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania 

oraz inicjuję  różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym 

uczniów;  



• inicjuję i prowadzi działania mediacyjne, interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych;  

• pomaga  rodzicom  i nauczycielom  w rozpoznawaniu  i rozwijaniu  

indywidualnych  możliwości,  predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i wszystkimi instytucjami wspierającymi 

dziecko i rodzinę, 

7. Logopeda: 

• diagnozuję logopedycznie, w tym prowadzi badania przesiewowe w celu ustalenia 

stanu mowy oraz  poziomu rozwoju językowego uczniów kl. O, I- III;  

•   prowadzi zajęcia logopedyczne dla uczniów oraz porady i konsultację dla 

rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów  

i eliminowania jej zaburzeń kl. 0, I  

•   podejmuję  działania  profilaktyczne  zapobiegające  powstawaniu  zaburzeń    

komunikacji  językowej  we współpracy z rodzicami uczniów;  

•   wspiera nauczycieli, wychowawców, i innych specjalistów  

•   rozpoznaję  indywidualne  potrzeby  rozwojowe i edukacyjne  oraz  

 

 

 

 

 

 

8. Doradca zawodowy: 

• systematycznie  diagnozuję  zapotrzebowania  uczniów  na  informacje  

edukacyjne  i zawodowe  oraz  pomaga w planowaniu kształcenia i kariery 

zawodowej;  

• gromadzi,  aktualizację  i udostępniania  informację  edukacyjne  i zawodowe  

właściwe dla danego poziomu kształcenia;  

• prowadzi zajęcia związane z wyborem kierunku  kształcenia i zawodu  

z uwzględnieniem rozpoznanych  mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań 

 i uzdolnień uczniów;  

• koordynuję działalność informacyjno-doradczą prowadzoną przez szkołę  

i placówkę;  

• współpracuję  z innymi  nauczycielami  w tworzeniu  i zapewnieniu  ciągłości  

działań  w zakresie  zajęć  związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;  



• wspiera  nauczycieli,  wychowawców  i innych  specjalistów  w udzielaniu  

pomocy  psychologiczno-pedagogicznej.     

 

9. Rodzice: 

• Współtworzą i zatwierdzają szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach 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, 

• rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

• uczestniczy w życiu szkoły m.in. poprzez pomoc w organizacji Festynu 

Rodzinnego, uroczystości i akademii oraz wyjazdów i wyjść. 

 

10. Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• 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, 

• ma możliwość wprowadzania innowacji. 

• ma możliwość wyboru opiekuna samorządu 

 

V. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

 

Uroczystość Zadanie wychowawcze Termin 

Wyjazd 

integracyjny dla 

uczniów klas I 

• zintegrowanie zespołu klasowego oraz 

wzajemne współżycie i współdziałanie, 

• propagowanie zdrowego stylu życia, 

  

wrzesień 



Dzień Edukacji 

Narodowej 

 

Ślubowanie klas I 

• budowanie więzi wewnątrzszkolnej, 

• przyjęcie nowych uczniów w poczet 

społeczności szkolnej, 

• ukazanie roli i znaczenia nauki w życiu 

każdego człowieka, 

• umacnianie poczucia bezpieczeństwa 

pokazanie różnych form podziękowania za 

trud nauki i wychowania wobec wszystkich 

pracowników szkoły. 

październik 

Dzień Papieski 

• budzenie uczuć patriotycznych, poczucia 

dumy narodowej, wspólnoty, 

• umacnianie wartości duchowych, 

• przybliżanie autorytetów, 

• kształtowanie postaw, 

październik 

Święto 

Niepodległości 

 

Sztafetowy Bieg 

Niepodległości 

• kształcenie uczuć patriotycznych, poczucia 

dumy narodowej, 

• zrozumienie znaczenia wolności 

i niepodległości dla narodu polskiego, 

• zachęcenie do uczestnictwa 

w uroczystościach miejskich, 

• praca w zespole, 

• dbałość o bezpieczeństwo uczestników 

rywalizacji sportowej i kibiców, 

• pełnienie funkcji gospodarza wobec 

uczestników zawodów 

listopad 

Wigilia Szkolna 

• umacnianie więzi z kolegami  

i nauczycielami oraz pracownikami szkoły, 

• rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy 

w trakcie przygotowań do spotkania 

• kultywowanie tradycji  obchodów świat 

Bożego Narodzenia 

grudzień 

Zabawa 

karnawałowa 

• ukazanie różnych możliwości zabawy 

i rozrywki, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom, 

• integracja uczniów szkoły. 

styczeń / luty 

Dzień Sportu 

• rozwijanie umiejętności organizowania 

imprez, planowania ich przebiegu, 

• współzawodnictwo w duchu fair play, 

• prezentowanie osiągnięć sportowych wobec 

społeczności szkolnej, 

• 0rganizacja Zimowych Mistrzostw Szkoły, 

Zimowych Mistrzostw Specjalnych 

luty 



I Dzień Wiosny 

• rozwijanie umiejętności organizowania 

imprez, planowania ich przebiegu, 

• integracja klasy, 

• ukazanie różnych możliwości zabawy 

i rozrywki.  

marzec 

Święto Konstytucji 

3 Maja 

• uświadomienie istoty demokracji i jej roli 

w rozwoju świadomości narodowej, 

• zapoznanie z obowiązkami i prawami 

członków społeczeństwa obywatelskiego, 

• świadome uczestnictwo w obchodach święta 

na terenie szkoły i miasta. 

maj 

Dzień Dziecka 

Święto Olczy- 

festyn Rodzinny 

 

 

• uczestnictwo w imprezach sportowych 

i zabawach, 

• rozwój samodzielności i budzenie inicjatywy 

w trakcie przygotowań do zabawy, 

uroczystości, festynu 

czerwiec 

Dzień Patrona 

• uczczenie Patrona przy tablicy pamiątkowej 

na cmentarzu miejskim, 

• Msza św. - modlitwa przy relikwiach, 

• kształcenie uczuć patriotycznych, poczucia 

dumy narodowej, 

• zrozumienie znaczenia wolności 

i niepodległości dla narodu polskiego, 

czerwiec 

Pożegnanie 

uczniów klasy VIII 

i  III gimnazjum 

• umocnienie więzi koleżeńskich nabytych 

podczas trzyletniej nauki, 

• prezentowanie osiągnięć absolwentów, 

• podziękowanie rodzicom za współpracę.  

czerwiec 

Egzamin na kartę 

rowerową  

 

• zapoznanie z zasadami ruchu drogowego, 

• sprawdzenie umiejętności w zakresie 

bezpiecznego poruszania się po drogach 

publicznych, 

• zwrócenie uwagi na konieczność zadbania 

o bezpieczeństwo własne i innych 

uczestników ruchu, 

• ukazanie konieczności zadbania o sprawność 

pojazdów. 

czerwiec 

Apele o 

działalności 

wolontariatu 

i Światowy Dzień 

Wolontariatu 

• ukazanie działań wolontariuszy, 

• ukazywanie wzorów osobowych godnych 

naśladowania, 

• przeciwdziałanie uzależnieniom, 

kształtowanie postawy empatycznej 

• ukazanie istoty wolontariatu i altruizmu 

cały rok 

maj 



Konkursy, 

przedstawienia 

artystyczne, 

prelekcje  

z udziałem 

zaproszonych 

gości i instytucji 

zaprzyjaźnionych 

ze szkołą) 

 

Konkurs gwary 

góralskiej, dzień 

regionalny 

• umocnienie więzi z kolegami 

 i pracownikami szkoły, 

• rozwijanie umiejętności prezentowania 

własnych osiągnięć naukowych 

 i artystycznych, 

• ekspozycja prac plastycznych uczniów, 

• wzmacnianie więzi z regionem  

i poszanowani tradycji Podhala, 

• wszelaka profilaktyka poprzez spotkania 

 z ciekawymi ludźmi i instytucjami 

wspomagającymi dziecko i rodzinę 

cały rok 

 

 

 

 

 

VI. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.  

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu- kontynuowanie 

akcji „ Pięknie być Człowiekiem” 

 

 

 

 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 



2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO  I OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

 

 

OBSZAR DZIAŁALNOŚCI PROFILKTYCZNEJ 

 

1.  Szybkie informowanie rodziców/opiekunów uczniów o  niewłaściwym korzystaniu  

z Internetu zbyt długim czasem użytkowania przez uczniów oraz   ryzyku zażywania 

substancji psychoaktywnych przez uczniów 

2.  Zintensyfikowanie  działania profilaktyki uzależnień oraz Cyberzagrożeń  

w szkole zwłaszcza w sferze informacyjnej 

3. Zintensyfikowanie działania profilaktyki w sferze kontroli korzystania przez uczniów 

z Internetu w domu, 

4.  Zwracanie każdorazowo uwagę na zachowania naganne uczniów; a wśród rodziców 

należy szerzyć wiedzę dotyczącą stosowanych w szkole form i metod, pomocy 

uczniom i zapobiegania przemocy , agresji, cyberzagrożeniom; 

5.  Zachęcanie rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzieci 

- pedagogizacja rodziców, 

6.  Zwiększenie działania w zakresie informacji gdzie szukać pomocy w razie 

problemów w sieci, 

7.  Zwiększenie świadomość rodziców o potrzebie instalowania programów 

antywirusowych, 

8.  Kontynuowanie działalności profilaktyczna w zakresie działań profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej, 

 

 

 

 

 

 

VII. Harmonogram działań 

 

S
F

E
R

A
 

Zadania Forma realizacji 

Osoby 

odpowiedzialn

e 

Termin 



IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

Rozpoznanie  

i rozwijanie 

możliwości, uzdolnień  

i zainteresowań 

uczniów 

Przeprowadzanie  

w klasach diagnoz 

(dojrzałość szkolna, 

test kompetencji 

uczniów i ankiet 

diagnozujących 

sytuację wychowawczą   

w klasie), obserwacje 

podczas bieżącej pracy 

nauczyciele, 

wychowawcy  

Zgodnie  

z 

harmonogramem 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i zdolności uczniów 

Przygotowanie 

propozycji zajęć, 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, zajęć 

rozwijających 

zdolności i 

zainteresowania , 

warsztatów, 

konkursów, wyjścia do 

muzeum, teatru, na 

wystawy, uczestnictwo  

w życiu kulturalnym 

miasta, 

przygotowanie 

programów 

artystycznych na 

uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów 

na forum szkoły, 

 

 

Szkolenie rady 

pedagogicznej  

z tematyki ciekawych 

propozycji godzin 

wychowawczych, 

pracy z dzieckiem 

trudnym 

 i sprawiającym 

problemy 

wychowawcze, 

korzystania  

z dziennika 

elektronicznego  

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

zaproszeni 

goście  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

WDN 

 

 

 

dyrektor 

 

 

 

 

Zgodnie 

 z 

harmonogramem 

zajęć 

prowadzonych 

przez konkretne 

osoby 

 

Zgodnie  

z kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

określających 

terminy 

konkretnych 

przedsięwzięć  

i osoby 

odpowiedzialne 

za ich 

przygotowanie 

 

 

 

 

 

Zgodnie  

z terminami 

obserwacji lekcji 

ustalonym  

w planie nadzoru 

pedagogicznego 

do  



i zasobów 

informatycznych 

szkoły, 

referaty osób 

odbywających staż 

 

Przeprowadzenie przez 

nauczycieli  

 zajęć lekcyjnych  

z wykorzystaniem 

aktywizujących  

i innowacyjnych metod 

pracy 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele 

robiący awans 

zawodowy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych uzdolnień 

zajęcia z orientacji 

zawodowej 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, 

doradca 

zawodowy 

zgodnie  

z 

harmonogramem 

zajęć  

w 



poszczególnych 

klasach 

Kształtowanie postawy 

twórczej 

Poszukiwanie 

interesujących form 

wyrazu artystycznego 

poprzez 

apele, akademie 

wychowawcy, 

organizatorzy 

przeglądu. 

 

Zgodnie  

z rozkładem 

Kształcenie 

samodzielnego 

formułowania  

i wyrażania sądów 

 

warsztaty w klasach za 

zgodą rodziców.  

 

debata na temat 

wartości i zasad 

wolontariatu  

wychowawcy 

 

pierwsze półrocze 

(zgodnie  

z harmonogramem) 

Podnoszenie efektów 

kształcenia poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, szkolne 

konkursy z nagrodami 

na najwyższą średnią  

i najlepszą frekwencję 

przewodniczący 

zespołów 

wychowawczych 

 

zajęcia zgodnie  

z 

harmonogramem 

opracowanym  

w zespołach 

wychowawczych 

dla 

poszczególnych 

klas 

opracowanie 

regulaminu 

konkursu  

Ogłoszenie 

wyników 

konkursu  

Uczenie planowania  

i dobrej organizacji 

własnej pracy 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, praktyczne 

sposoby zarządzania 

czasem na warsztatach 

prowadzonych przez 

pedagoga szkolnego, 

koordynator np. 

pedagog 

szkolny 

wychowawcy, 

zgodnie  

z 

harmonogramem 

zajęć  

M
O

R
A

L
N

A
 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

działalność 

charytatywna, 

wolontariat szkolny, 

akcja „ Pięknie być 

Człowiekiem”, 

program ,, 

Niepełnosprawność, 

już wiem” 

opiekun 

samorządu 

szkolnego  

Na bieżąco 



ludzkiej   

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego 

 i kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów  

i wzorców moralnych 

świętowanie rocznic i 

wydarzeń 

patriotycznych, lekcje 

wychowawcze na 

temat patriotyzmu, 

spotkanie z weteranem 

II wojny światowej 

nauczyciele 

wskazani jako 

odpowiedzialni 

za 

poszczególne 

działania  

 

zgodnie  

z kalendarzem 

uroczystości  

i personalną 

odpowiedzialność 

za konkretne 

działanie 

 

Poznanie kultury 

rodzimej, 

zaznajamianie  

z kulturą regionu 

 

wycieczki, tematyczne 

lekcje wychowawcze, 

Dzień regionalny, 

udział w programach: 

Innowacyjny program 

autorski ,, Moja 

rodzina, mój dom, mój 

region” 

„ Klasa  

z kulturą” 

Małopolski program ,, 

Nieprzemijające 

Wartości” 

,,coolturalny człowiek” 

 osoby 

odpowiedzialne 

za wskazana 

formę  

terminy 

konkretnych 

wycieczek 

planowanych 

przez 

wychowawców  

i nauczycieli   

Poznanie dorobku 

kulturalnego Europy, 

świata, wykształcenie 

postawy tolerancji i 

szacunku dla innych 

narodów, kultur, religii 

 

 lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, 

wycieczki 

koordynator 

programu 

wymiany  

nauczyciele, 

wychowawcy  

 

zgodnie  

z terminem 

projektu (zgodnie  

z harmonogramem) 

Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, 

odwagi w reagowaniu 

na niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka, agresję 

  

warsztaty 

organizowane przez 

pedagoga szkolnego, 

prelekcje z udziałem 

zaproszonych gości,  

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce, 

pedagog 

szkolny, 

 

 

 

wychowawcy 

klas , 

zaproszeni 

goście 

zgodnie  

z 

harmonogramem 

opracowanym 

przez pedagoga   

 

zgodnie  

z 

harmonogramem 

opracowanym 

przez 

przewodnicząceg



o zespołu 

wychowawczego  

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

 

Dzień Sportu, zajęcia o 

zdrowym stylu 

odżywiania się oraz 

znaczeniu ruchu w 

życiu człowieka , 

udział w programach ,, 

Trzymaj formę, Czyste 

powietrze wokół nas”, 

Znajdź właściwe 

rozwiązanie” Nie pal 

przy mnie proszę”,  

,, Bieg po zdrowie”, 

Śniadanie daje moc”,  ,, 

Owoce i mleko  

w szkole”,  

,, Od uprawy do 

potrawy” 

,, Już pływam” ,,Jeżdżę 

z głową” Poszerzony 

program wychowania 

fizycznego” Zajęcia 

sportowe w ramach 

UKS, Program 

upowszechniania 

sportów zimowych” 

,, Odblaskowa Szkoła” 

,, Klub Bezpiecznego 

Puchatka” 

nauczyciel WF, 

nauczyciele 

biologii i 

wychowania 

fizycznego, 

techniki,  

realizatorzy, 

wychowawcy 

klas, osoby 

odpowiedzialne 

za wskazana 

formę 

zgodnie  

z 

harmonogramem  

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

 

Kształtowanie 

przekonania  

o społecznym 

wymiarze istnienia 

osoby ludzkiej, a także  

o społecznym aspekcie 

bycia uczniem szkoły  

 

Omówienie zasad 

Statutu Szkoły  

i regulaminów 

szkolnych,  

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce. 

koordynator 

wychowawcy 
Cały rok 

Nawiązywanie 

poprawnych relacji  

w grupie 

 

 

- organizacja apeli  

i uroczystości zgodnie  

z kalendarzem imprez 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

szkoły, osoby 

 



 

Promowanie 

 i wzmacnianie 

pozytywnych postaw  

i wzorów 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kształtowanie poczucia 

tożsamości narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie 

z symbolami 

narodowymi 

i kulturowymi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zapoznanie uczniów  

z kanonem wartości na 

bieżący rok szkolny  

- realizacja projektów 

edukacyjno – 

wychowawczych- 

Misterium Męki 

Pańskiej, Festyn 

Sportowo- Rekreacyjny 

- Udział w akcjach 

charytatywnych, ,  

 

 

 

 

 

- zajęcia wychowawcze  

o tematyce 

patriotycznej, projekty 

patriotyczne typu 

wieczornica, Dzień 

Patrona, Mamy 

niepodległą 

- organizowanie apeli 

upamiętniające święta 

narodowe  

- podtrzymywanie 

tradycji regionalnych, 

poprzez mówienie 

gwarą, noszenie stroju  

 

- tworzenie gazetek  

i wystaw szkolnych  

 

 

 

- opracowanie kanonu 

wartości, odwoływanie 

się do kanonu w 

codziennej pracy  

- omówienie kanonu 

wartości w zespole 

klasowym, zajęcia 

integracyjne, wyjazdy i 

wycieczki 

odpowiedzialne

, rodzice 

Uczenie działania 

zespołowego, 

tworzenia klimatu 

dialogu i efektywnej 

współpracy, 

umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich 

Warsztaty z zakresu 

komunikacji 

społecznej, pracy  

w zespole, 

funkcjonowania wśród 

innych, analizy sytuacji 

problemowych  

pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

 

zgodnie  

z 

harmonogramem 

zajęć. 

 

 

 



poglądów. 

Uczenie zasad 

samorządności 

 i demokracji 

 

i możliwości ich 

konstruktywnego 

rozwiązywania, 

warsztaty tematyczne: 

tolerancja , szacunek, 

altruizm integracja itp. 

mediacje rówieśnicze. 

 

Kurs mediacji dla 

uczniów chętnych, 

prowadzony przez 

pedagoga szkolnego. 

 

 

 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów 

klasowych, bieżąca 

kontrola ich 

działalności, wybory 

opiekuna samorządu 

uczniowskiego.  

 

szkolna debata nt. praw 

i wolności w szkole 

 

 

 

 

 

 

opiekun 

samorządu  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie  

z programem 

zajęć 

 w I semestrze. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie kultury 

bycia. 

Zajęcia o Savoir vivre - 

Dobrych Maniery dla 

uczniów,  

Zajęcia profilaktyczne,  

rozwojowe,  muzyczne, 

terapeutyczne, teatralne 

i taneczne” 

Udział w prelekcjach 

koncertach, 

uroczystościach 

miejskich 

Udział w programie 

,,Coolturalny 

Człowiek” 

pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

za wskazaną 

formę 

pierwsze 

półrocze, zgodnie  

z programem 

zajęć, wycieczek 

Kształtowanie postawy 

szacunku wobec 

środowiska naturalnego 

Udział w akcji 

sprzątanie świata,  

,, Czysta Małopolska”, 

Wychowawcy 

rodzice, 

nauczyciele, 

Zgodnie  

z 

harmonogramem 



,, Czyste Tatry”, ,, Rajd 

Turystyczny 

,, Drogami Skalnej 

Ziemi” 

Udział w akcjach 

charytatywnych na 

rzecz zwierząt, 

wycieczki 

krajoznawcze. 

 

osoby 

odpowiedzialne 

za wskazaną 

formę 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy 

zawodowej oraz 

wymagań rynku pracy. 

Współpraca z Urzędem 

Pracy oraz innymi 

instytucjami w celu 

uzyskania informacji  

o sytuacji na lokalnym 

rynku pracy 

warsztaty dla 

wszystkich  klas oraz 

VIII i VII klas 

prowadzone przez 

doradcę zawodowego, 

nauczycieli, pedagoga 

szkolnego, nauka 

poszukiwania pracy, 

analizy ofert, nauka 

wypełniania 

dokumentów 

związanych  

z podjęciem pracy 

zawodowej, 

przygotowanie do 

rozmowy 

kwalifikacyjnej przed 

podjęciem pracy, 

spotkania  

z ciekawymi ludźmi 

 

pedagog 

szkolny, 

doradca 

zawodowy, 

nauczyciele, 

zaproszeni 

goście  

zgodnie  

z 

harmonogramem 

zajęć 

opracowanym 

przez doradcę 

zawodowego,   

pedagoga 

szkolnego 

Systematyczne 

monitorowanie 

frekwencji uczniów na 

zajęciach lekcyjnych. 

Zwiększenie 

współpracy  

z rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku 

szkolnego 

analiza frekwencji 

uczniów- dziennik 

elektroniczny  

 

systematyczne 

informowanie 

rodziców o absencji 

uczniów, wywiadówki, 

dni otwarte, 

indywidualne spotkania  

z rodzicami, 

zawiadomienia 

wicedyrektor 

sporządzanie 

miesięcznych 

zestawień 

obecności 

 w pierwszym 

dniu miesiąca 

następującego po 

okresie kontroli 

Zgodnie  

z 

harmonogramem 

zebrań i dni 



telefoniczne 

 

otwartych, 

ustalonym na 

dany rok szkolny 

E
M

O
C

J
O

N
A

L
N

A
 

 

Nauka nabywania 

świadomości własnych 

słabych i mocnych 

stron, kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez 

specjalistów  

z PPP 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej 

tematyce – wskazanie 

konkretnych zajęć 

pedagog 

szkolny 

 

zgodnie  

z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez użycia 

siły 

 

 

 

 

zajęcia integracyjne  

w klasach, mediacja, 

warsztaty, prelekcje, 

program profilaktyczny 

,,Antymina nie daj się 

wysterować na 

minę””,, Debata” 

 

 

 

 

 

lekcje wychowawcze z 

wykorzystaniem filmu 

o agresji  jej unikaniu i 

sposobach reagowania 

na nią. 

pedagog 

szkolny, 

zaproszeni 

goście 

 

 

 

nauczyciel 

bibliotekarz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie 

 z konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 



 
Poznanie środowiska 

rodzinnego ucznia 

-Obserwacja, wywiad, 

ankieta, rozmowa 

indywidualna  

i grupowa 

-Rozpoznawanie 

potrzeb uczniów: 

materialnych, 

wychowawczych  

i opiekuńczych  

- bieżący monitoring 

zachowań 

sygnalizujących 

potrzeby 

wychowanków 

Porady i konsultacje, 

współpraca  

z Instytucjami 

wspierającymi 

  

Pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

wychowawcy, 

przedstawiciele 

instytucji 

wspomagających 

Na bieżąco 

 

Poznanie sposobów 

spędzania czasu 

wolnego przez uczniów 

i ukazywanie 

alternatywnych 

sposobów spędzania 

czasu wolnego bez 

przemocy i nałogów 

Pogadanki, rozmowy 

kierowane, prelekcje, 

tematy na zajęciach  

z wychowawcą, zajęcia 

rozwijające uzdolnienia 

i zainteresowana: chór, 

UKS, taneczno- 

rozwojowe, arteterapia, 

Współpraca  

z ,, Jutrzenkom”, 

Zespołem ,, Giewont” 

Pedagog 

szkolny, 

nauczyciele 

odpowiedzialni 

za wskazaną 

formę, 

zaproszeni 

goście 

Zgodne  

z 

harmonogramem 

 

Wspieranie dziecka 

oraz jego rodziny 

w nowej sytuacji 

 

-częste rozmowy  

z rodzicami  

i uczniami- porady  

i konsultacje 

-indywidualne 

spotkania  

z pedagogiem 

szkolnym 

-zorganizowanie 

spotkania  

z psychologiem Poradni 

Psychologiczno-

Pedagogicznej  

w Zakopanem, 

Współpraca  

z Instytucjami 

wspomagającymi 

Dziecko i Rodzinę” 

  



 
Wyrabianie u uczniów 

poczucia obowiązku i 

odpowiedzialności  

 

- Wprowadzenie oraz 

systematyczne  

i cierpliwe 

przypominanie 

uczniom 

obowiązujących  

w szkole i na lekcjach 

reguł i zasad 

 

  



 
Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy. 

 

 

- organizowanie 

spotkań z udziałem 

pedagoga szkolnego  

i psychologa PPP dla 

uczniów i rodziców  

- organizowanie zajęć 

na temat agresji, jej 

przyczyn, skutków  

i sposobów reagowania 

na nią przez 

wychowawców, 

pedagoga szkolnego  

i zaproszonych gości. 

- kształtowanie 

umiejętności 

kontrolowania własnej 

złości  

i agresywnych 

zachowań na zajęciach  

z wychowawcą 

 i zajęciach  

z pedagogiem 

- zapoznanie uczniów i 

rodziców 

 z konsekwencjami 

stosowania przemocy 

przez wychowawców  

i pedagoga 

- kształtowanie postaw 

odpowiedzialności za 

zdrowie swoje  

i innych,  

- organizowanie zajęć 

promujących postawę 

asertywną  

- wzmożona kontrola 

dyżurujących 

nauczycieli  

w miejscach,  

w których uczniowie 

czują się najmniej 

bezpiecznie 

-  szybkie reagowanie 

na przejawy agresji 

słownej i fizycznej 

podczas przerw,  

- w przypadku 

wystąpienia agresji 

postępowanie zgodne z 

procedurami 

przewidzianymi na 

takie sytuacje; 

- zajęcia  

z konstruktywnej 

komunikacji werbalnej 

i pozawerbalnej 

  



 
 

Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych 

i konfliktowych 

 

-propagowanie wiedzy 

o społecznych 

mechanizmach 

wywierania wpływu 

 i konstruktywnych 

sposobach radzenia 

sobie z nimi 

(negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja 

własnych potrzeb, 

sztuka odmawiania, 

dyskusji). 

- kształtowanie 

umiejętności proszenia 

o pomoc i 

rozpowszechnianie 

informacji o 

instytucjach, osobach, 

które udzielają 

wsparcia młodzieży.   

  

 

Ukazywanie 

negatywnego wpływu 

uzależnień  

 

- przeprowadzenie 

zajęć z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym  

- zorganizowanie 

spotkania z osobami, 

które wyzwoliły się 

z nałogu  

- realizacja programu 

profilaktycznego ,, Nie 

pal przy mnie 

proszę”organizowaneg

o przez Powiatową 

Stację Sanitarno- 

Epidemiologiczną  

w Zakopanem. Udział 

w programie ,, 

Antymina- nie daj się 

wysterować na minę” 

Programy realizowane 

przy pomocy 

Powiatowej Stacji 

Sanitarno- 

Epidemiologicznej  

w Zakopanem- środki 

psychoaktywne- 

analiza zjawiska 

zgodna 

zobowiązującym 

prawem.  

Pedagog 

szkolny, 

zaproszeni 

goście, 

nauczyciele, 

wychowawcy  

 



 
Prowadzenie 

systematycznych 

działań informacyjnych 

dotyczących zagrożeń 

związanych  

z sięganiem po środki 

uzależniające 

(narkotyki, dopalacze 

papierosy, alkohol) 

 

- dostarczanie wiedzy  

o konsekwencjach 

stosowania używek- 

gazetki ścienne 

 

- organizowanie zajęć 

edukacyjnych oraz 

prelekcji na temat 

zagrożeń wynikających 

ze szkodliwości 

zażywania narkotyków, 

środków 

psychoaktywnych, 

alkoholu oraz 

papierosów 

 

  

 

 

Kształtowanie postaw 

asertywnych 

 

- doskonalenie technik 

asertywnych – 

umiejętność mówienia 

NIE 

- uczenie 

podejmowania decyzji 

ze szczególnym 

uwzględnieniem 

umiejętności 

odmawiania  

 

  



 
Ukazywanie 

negatywnego wpływu 

przemocy  

i wulgaryzmów  

w środkach przekazu  

i grach komputerowych 

na postawy społeczne 

uczniów  

 

Ukazanie zależności 

między agresją 

 i nadpobudliwością 

dzieci a niektórymi 

programami TV, 

Internetu  

i grami 

komputerowymi 

 

-uświadamianie 

rodzicom konieczności 

kontrolowania treści  

i czasu korzystania 

przez dzieci  

z środków masowego 

przekazu. 

 

 

-Prelekcje dla 

rodziców, ukazywanie 

zagrożeń wynikających  

z niewłaściwego 

doboru programów, 

czasopism dla dzieci. 

- Poinformowanie  

w trakcie zebrania - 

rodziców o możliwości 

założenia blokady 

rodzicielskiej  

- wyemitowanie filmu 

rodzicom homotabletis 

w czasie zebrania z 

rodzicami  

  

 

Wdrażanie ucznia do 

higieny osobistej, 

dbałość o wygląd  

i estetykę. 

-spotkanie ze 

specjalistami  

w zależności od 

potrzeb  

-współpraca  

z pielęgniarką szkolną, 

  

 

Budowanie postawy 

prozdrowotnej  

i zdrowego stylu życia 

poprzez udział w 

wycieczkach, rajdach 

-tworzenie gazetek 

klasowych,  

- realizacja projektów, 

programów edukacyjno 

– wychowawczych  

  

 

Kształtowanie 

współodpowiedzialnośc

i uczniów za stan 

higieny, ład i porządek 

w klasie i w szkole: 

dyżury klasowe, prace 

porządkowe w salach 

lekcyjnych, 

porządkowanie terenów 

zielonych 

- kontrolowanie 

czystości i porządku w 

klasie oraz  

w szkole  

- sprawdzanie 

porządku na placu 

zabaw oraz innych  

terenów zielonych 

wokół szkoły  

- ustalenie zasad 

przestrzegania higieny 

w klasie oraz na terenie 

szkoły  

 

  



 
Ukazywanie, że 

spożywanie produktów  

typu „fast food” jest 

przyczyną wielu 

chorób 

cywilizacyjnych 

(cukrzyca, 

nadciśnienie, 

otyłość…) 

 

- wdrażanie uczniów w 

zachowania 

prozdrowotne 

- przekazywanie 

wiedzy na temat 

chorób 

cywilizacyjnych  

- lekcje wychowawcze 

o tematyce otyłości, 

anoreksji i chorobach 

XX I wieku 

Nauczyciele, 

wychowawcy, 

pedagog 

Zgodnie  

z 

harmonogramem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. System motywacyjny w wychowaniu 

  

 

OCENY Z ZACHOWANIA: 

  

Tryb ustalania oceny szczegółowo określony jest w Statucie Szkoły. 

 



1. Oceniając zachowanie ucznia bierzemy pod uwagę systematyczność występujących form 

zachowań. 

2. Ocenę wystawia wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii: uczniów, Rady 

Pedagogicznej, pracowników szkoły, Samorządu Uczniowskiego – jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

3. Wychowawca ustala oceny zachowania przed zebraniem klasyfikacyjnym RP, biorąc pod 

uwagę samoocenę uczniów i opinię zespołu klasowego na ten temat. Uzasadnia je 

a, w przypadku kontrowersji podejmuje dyskusję z RP co do poszczególnych ocen. 

Ostateczna decyzja należy do wychowawcy. 

4. Oceniając zachowanie ucznia wychowawca analizuje: 

• wypełnianie obowiązków szkolnych, 

• zaangażowanie w życie szkoły i klasy, 

 

 

Zachowanie Forma uznania i aprobaty 

Pomoc innym w nauce 

• wpływ na ocenę z zachowania, 

• pochwała wobec klasy, rodziców, 

• nagroda książkowa na zakończenie roku 

szkolnego 

• list pochwalny. 

Szczególna aktywność na terenie 

klasy i szkoły • forma uznania jw. 

Udział i sukcesy w konkursach • forma uznania jw. 

Własnoręczne wykonanie (naprawa) 

pomocy dydaktycznej, pracy 

artystycznej, użytkowej 

• umieszczenie podpisu wykonawcy na rzeczy, 

• podziękowanie od dyrektora, wychowawcy. 

Uatrakcyjnianie programu 

uroczystości szkolnych prezentacją 

umiejętności wykształconych  

i rozwijanych poza Szkołą (taniec, 

gra na instrumencie, śpiew...) 

• podziękowanie od dyrektora, wychowawcy, 

• list uznania dla rodziców (opiekunów), 

• zaproszenie do dalszych występów. 

Pomoc kolegom w rozwiązywaniu 

konfliktów 

• pochwała ze strony wychowawcy, 

• wpływ na ocenę z zachowania, 

• propozycja pełnienia funkcji w SU.  



Udzielanie pomocy osobom 

potrzebującym jej (starszym, 

dzieciom, kolegom...) 

• wpływ na ocenę z zachowania, 

• pochwała wobec klasy, rodziców, 

• nagroda książkowa na zakończenie roku 

szkolnego 

• list pochwalny. 

Reprezentowanie Szkoły 

w imprezach pozaszkolnych 

• prezentowanie osiągnięć na tablicy 

informacyjnej, 

• wpływ na ocenę z zachowania, 

• pochwała wobec klasy, rodziców, 

• nagroda książkowa na zakończenie roku 

szkolnego, 

• dyplom, 

• list pochwalny. 

 

 

• reprezentowanie szkoły w środowisku lokalnym, 

• zachowanie wobec pracowników szkoły, 

• postawę wobec innych uczniów, 

• frekwencję, 

• sposób bycia i kulturę słownictwa, 

• higienę osobistą, strój i wygląd ucznia, 

• stosunek do cudzej i szkolnej własności, 

• postawę wobec rozmaitych uzależnień. 

 

  

 IX. Zasady współpracy ze środowiskiem pozaszkolnym: 

 

1. Udział dyrektora, nauczycieli w Sesjach Rady Miejskiej. 

2. Udział dyrektora i nauczycieli w spotkaniach Komisji Oświaty w UMZ 

3. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej: 

• dofinansowanie dożywienia, 

• stypendia socjalne, 

• zasiłki losowe, 

• współpraca z Urzędem Miasta Zakopane, Powiatową Stację Sanitarno-                            

Epidemiologiczną w Zakopanem, TFPS, KPP, Sądem Rejonowym, Sanitarną Stacją 



Epidemiologiczną, Strażą Pożarną, TOPR, PCPR, Fundacjami, stowarzyszeniami, Szpitalem 

Powiatowym im. dr Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem,  

4. Współdziałanie w zakresie wdrażania programów profilaktycznych dla uczniów. 

5. Współpraca z Miejskim Ośrodkiem Kultury „Jutrzenka”. 

6. Współpraca z Parafią na Olczy – współorganizacja zajęć podczas ferii i wakacji. 

7.         Współpraca z innymi zakopiańskimi szkołami, 

8.          Współpraca z rodzicami 

 

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, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli- na 

bieżąco , w zależności od potrzeb, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli na koniec każdego 

okresu, 

6) w analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.  

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada 

pedagogiczna i Rada rodziców nie później niż 30 dni po rozpoczęciu nauki szkolnej. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców  

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Zakopanem  w dniu 26 września 2018 r.  


