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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy 

2018/2019 

 

Misja szkoły: 

- Szkoła   zapewnia  wszechstronny rozwój ucznia, dbając o efektywne nauczanie. 

- Szkoła jest otwarta na potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli oraz na współpracę ze środowiskiem lokalnym. 

- Szkoła stanowi miejsce bezpieczne i przyjazne dla uczniów. 

           

Wizja szkoły 

 „Zadanie nauki polega na tym, by zastąpić wizję faktami, a wrażenia dowodami”. 

                                                                                                                             John  Ruskin 

Jesteśmy po to, by nauczyć. Stwarzając właściwy klimat i dając poczucie bezpieczeństwa, oferujemy podniesienie wiedzy             

i umiejętności. Zapewniamy uczniowi możliwość wszechstronnego rozwoju. Jesteśmy otwarci na potrzeby społeczności 

naszej „małej ojczyzny”. 



2 

 

PODSTAWY PRAWNE  

PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO  

 

 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. 

(Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

 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). 

 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). 
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 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 im. Marii Konopnickiej w Stężycy. 

 

Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej               

w Stężycy 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 założeniu, 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.  
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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: 

 czynników chroniących i czynników ryzyka 

- Do czynników chroniących należą: 

- pozytywny klimat szkoły; 

- wymaganie od uczniów odpowiedzialności i udzielania sobie wzajemnej pomocy; 

- stwarzanie okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych osiągnięć poprzez umożliwienie udziału w różnych 

formach aktywności; 

- przeciwdziałanie przemocy i cyberprzemocy; 

- dbanie o bezpieczeństwo uczniów; 

- objęcie szczególną opieką uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego oraz uczniów z dysfunkcjami 

rozwojowymi; 

- dobra współpraca w środowisku szkolnym i pozaszkolnym. 
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- Do czynników ryzyka należą: 

- pojawiające się sygnały dotyczące palenia e- papierosów wśród uczniów klas gimnazjalnych; 

- niesystematyczne usprawiedliwianie nieobecności uczniów przez rodziców; 

- zdiagnozowane problemy emocjonalne uczniów (nadmierna wrażliwość, nadpobudliwość, nieśmiałość) oraz deficyty 

rozwojowe (dysleksja, dysortografia, dysgrafia); 

- nadmierne korzystanie z Internetu. 

 wyników ewaluacji  wewnętrznej w roku szkolnym 2017/2018,  

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2017/2018, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, Klasowych Zespołów 

Nauczycielskich),  

 kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019, 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja pracy szkoły, uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców).  

 

Zadania do realizacji wynikające z diagnozy w roku szkolnym 2017/2018 

1. Podniesienie świadomości uczniów oraz rodziców dot. cyberprzemocy poprzez: 
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 zwiększenie liczby spotkań z fachowcami, osobami „z zewnątrz” (np. policjant) dotyczących 

cyberprzemocy, 

 zwiększenie liczby rozmów z uczniami na temat  bezpiecznego korzystania z sieci, 

 organizacja prelekcji dla rodziców na temat zagrożeń oraz bezpiecznego korzystania z Internetu. 

2. Kontynuacja działań związanych z podniesieniem czytelnictwa.   

3. Zorganizowanie  prelekcji na temat zdrowego stylu życia oraz przeprowadzenie  różnorodnych akcji profilaktycznych,         

spotkania z przedstawicielami fundacji w celu uwrażliwienia dzieci i młodzieży na potrzeby osób starszych, 

niepełnosprawnych, chorych. 

4. Zorganizowanie w szkole Dnia Wyrażania Siebie (jeden raz w półroczu – gimnazjum). 

5. Podjęcie działań służących rozwijaniu kompetencji informatycznych na wszystkich etapach kształcenia                               

z uwzględnieniem zagrożeń wynikających z korzystania z sieci. 

6. Dbałość o systematyczne ocenianie uczniów oraz ocenianie różnych form aktywności ucznia.  

7. Doradztwo zawodowe - pomoc uczniom w wyborze zawodu i szkoły. 

8.  Motywowanie uczniów  do systematycznej pracy. 

9. Realizacja zadań z obszaru profilaktyki uzależnień. 

10. Realizacja  zadań w zakresie  przeciwdziałania agresji  i przemocy . 

11.  Dbałość  o kulturę  języka. 
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Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci i młodzieży 

w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.  Wprowadzenie w świat wartości, w tym 

ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania      

i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia. Wzmacnianie poczucia tożsamości 

indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby        

i szacunku dla godności innych osób. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym i odpowiedzialności za zbiorowość. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego 

jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań określonych                             

w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły (dyrektor, Rada 

Rodziców, Samorząd Uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły ( udział instytucji i stowarzyszeń wspierających działalność 

wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 
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II. Sylwetka absolwenta 

 

 Dążeniem naszej szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz 

podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  Uczeń kończący szkołę posiada 

następujące cechy: 

  kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

  kreatywnie rozwiązuje problemy z różnych dziedzin ze świadomym i krytycznym wykorzystaniem metod i narzędzi 

informatycznych oraz technik mediacyjnych,  

  efektywnie porozumiewa się w różnych sytuacjach, prezentuje własne stanowisko z uwzględnieniem doświadczeń 

   i poglądów innych ludzi,  

  jest: 

 aktywny społecznie,  

  komunikatywny i otwarty,  

 Odpowiedzialny,  

 tolerancyjny,  

 ambitny, 

 odważny, 
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 samodzielny, 

 twórczy i naukowo aktywny oraz zaciekawiony otaczającym światem, 

 odporny na niepowodzenia, 

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

  przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, 

  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, 

  integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

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, 
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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: 

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, 
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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: 

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, 
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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: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu 
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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, 
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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, 



15 

 

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 i profilaktycznej są ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 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, 

 troskę o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, wszystkich pracowników szkoły i rodziców, 

 przestrzeganie norm zachowania obowiązującego w szkole, 

 przestrzeganie zasad ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia i kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoaktywnych (lekarstw bez 

wskazań lekarskich, papierosów, e-papierosów, alkoholu i narkotyków), 
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 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 uświadamianie niebezpieczeństw związanych z cyberprzemocą, nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 nauka sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

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, 
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 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, 

 są członkami Klasowych Zespołów Nauczycielskich  i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 
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 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: 

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

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem i psychologiem 

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. Szkolny Zespół Mediacyjny: 

 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, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej zespołu. 
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6. Pedagog szkolny i psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebujących szczególnej troski wychowawczej lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-

pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres 

działań o charakterze profilaktycznym, w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Gminną Komisją 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Policją. 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą 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, 
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 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

8. 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  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, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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Harmonogram działań wychowawczo-profilaktycznych: 

 

 

1. Zdrowie – edukacja zdrowotna 

2. Relacje – kształtowanie postaw społecznych 

3. Kultura – wartości, normy i wzory zachowań 

4. Bezpieczeństwo – profilaktyka zachowań ryzykownych 
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Obszar wychowania i 

profilaktyki 

Zadania  
 

Działania /forma realizacji 

 

Odpowiedzialni 

Termin  

realizacji 

 

 

I Zdrowie – 

edukacja zdrowotna  

1. Promowanie zdrowego 

stylu życia.     

         

 Zorganizowanie pogadanek na temat 

zdrowego stylu życia. 

 

 

 przeprowadzenie różnorodnych akcji 

profilaktycznych, w które 

zaangażują się wszyscy uczniowie: 

 Akcja „Komputery za tonery”. 

 Akcja „Zbiórka zużytych baterii”. 

 Akcja „Zbiórka elektrośmieci”. 

 Konkurs „Odżywiajmy się zdrowo” 

w kl. VIII i gimnazjum. 

 Program dla szkół -„Owoce     i 

warzywa oraz mleko”. 

 Apel z okazji „Dnia służby 

zdrowia”. 

Pielęgniarka 

Wychowawcy 

N-le przyrody, 

biologii, w-f 

 

 

 

A. Drewnik 

A. Nycz 

K. Trych 

S.Kurowska 

 

P. Jurkiewicz 

 

A.Nojek kl. III a 

I półrocze 

 

Wg planów 

pracy 

 

 

 

Cały rok 

Cały rok 

Cały rok 

II półrocze 

 

Cały rok 

 

Kwiecień 

2018 
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2. Wyrabianie nawyków 

zachowania higieny 

osobistej.  

 

3. Kształtowanie nawyków 

prawidłowego odżywiania 

się. 

 

 

 

 

 

4. Promowanie ruchu w życiu 

człowieka jako źródła 

prawidłowego rozwoju 

młodego człowieka.  

 

 

 

 

 

 

 Pogadanki na godzinach                          

z wychowawcą oraz na innych 

zajęciach.  

 

 Pogadanki na godzinach                    

z wychowawcą oraz na innych 

zajęciach.  

 Wycieczka do Zakładu 

Przetwórstwa Owocowo-

Warzywnego.  

 

 Dzień Sportu Szkolnego 

 Organizacja i udział w zawodach 

sportowych, turniejach, 

 

 Wyjazdy na basen. 

 VIII Gminny Bieg Papieski. 

 

Pielęgniarka 

Wychowawcy klas 

N-le nauczania 

zintegrowanego, 

Przyrody, biologii, 

wychowania 

fizycznego 

 

 

Wych. kl. I-III 

 

 

 

A. Drewnik 

B.  Jawoszek 

B. Giza 

M. Łoń-Kamola 

K. Trych, W. Fal 

J. Kołodziejek 

N-le w-f 

I półrocze 

Wg planów 

 

 

 

 

 

II półrocze 

 

 

 

Maj/ 

Czerwiec 

Cały rok 

 

I półrocze 

Cały rok 
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5. Wdrażanie do 

współodpowiedzialności za 

kolegów w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia. 

 

6. Wskazywanie sposobów na 

spędzanie wolnego czasu 

 Gry i zabawy na boisku 

wielofunkcyjnym. 

 

 Zajęcia taneczne. 

 

 

 

 Pokaz i ćwiczenia w udzielaniu 

pierwszej pomocy.  

 

 

 

 Organizowanie czasu wolnego: 

 wyjazdów w czasie ferii 

zimowych i wakacji, 

 zajęcia w czasie ferii zimowych, 

 koła zainteresowań. 

N-le edukacji 

wczesnoszkolnej 

N-le w-f, 

opiekunowie 

świetlicy 

B.Giza 

M. Łoń Kamola 

 

M. Łoń-Kamola z 

harcerzami 

 

 

J. Kołodziejek 

Październik 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

I półrocze 

 

 

 

 

Październik 

 

Lipiec/ 

Sierpień 
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Luty 

Cały rok 

II RELACJE – 

kształtowanie 

postaw społecznych  

1. Zapoznanie uczniów       

z normami i zasadami 

obowiązującymi              

w szkole                           

i społeczeństwie. 

 

 

 

 

 

2. Tworzenie przyjaznej 

atmosfery w klasie 

 i szkole.  

3. Przygotowanie uczniów 

do prawidłowego 

funkcjonowania  

 Rozmowy z uczniami o ich prawach 

 i obowiązkach szkolnych oraz 

prawach wynikających z zapisów          

w Konwencji Praw Dziecka. 

 Zapoznanie z kryteriami ocen 

zachowania zawartych                           

w wymaganiach edukacyjnych               

z poszczególnych przedmiotów oraz 

WSO. 

  

 Organizacja  wycieczek, ognisk, 

spotkań klasowych, dyskotek itp. 

 

 Organizacja i realizacja różnych 

zadań w zespole klasowym 

Wychowawcy  

Pedagog 

Psycholog 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

Wychowawcy 

 

 

I półrocze 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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w grupie społecznej.  

 

 

4. Wzbudzanie poczucia 

przynależności do 

grupy. 

5. Rozbudzanie poczucia 

własnej wartości, wiary 

we własne siły i 

możliwości. 

6. Uczenie sposobów 

wyrażania własnych 

emocji i radzenia sobie  

ze stresem.  

 

 

 

 

(wycieczki, ogniska itp.). 

 Organizacja Dnia  Matki. 

 

 Pielęgnowanie zwyczajów 

klasowych (np. Wigilia klasowa, 

Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet itp.) 

 Ocenianie  różnych form aktywności 

uczniów. Udzielanie pochwał  

i nagradzanie za osiągnięte wyniki. 

 

 Zajęcia warsztatowe z psychologiem 

i pedagogiem szkolnym. 

 

 Zorganizowanie zajęć 

doskonalących kompetencje 

emocjonalno-społeczne we 

współpracy z PPP w Dęblinie. 

 

K. Czerska 

Klasy 0 – III  

Schola „Radość” 

J. Kołodziejek 

 

Wychowawcy 

 

 

Wszyscy 

Nauczyciele 

 

 

Pedagog 

Psycholog 

 

 

Pedagog 

 

II półrocze 

II półrocze 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

I półrocze 

 

 

 

I półrocze 
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7. Kształtowanie  

u uczniów postaw 

prospołecznych.  

 

 

 

 

 Udział w akcjach charytatywnych: 

„Góra grosza”, „Szlachetna paczka”, 

Ogólnopolska Zbiórka Żywności „Tak, 

pomagam”, skarbonka „Jałmużna 

wielkopostna”. Wolontariat szkolny. 

 

 Organizacja prawyborów.  

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

J. Kołodziejek 

K. Gronczyńska 

M. Kubak 

 

 

A. Frąckiewicz 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

I półrocze 
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III KULTURA – 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 

1. Eliminacja  i                          

przeciwdziałanie agresji 

werbalnej i niskiej 

kulturze słownej. 

2. Kształtowanie postaw 

patriotycznych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Rozwijanie wiedzy o 

kulturze własnego 

 

 Zajęcia warsztatowe prowadzone 

przez pracownika PPP w Dęblinie 

„Powiedz STOP agresji”. 

 

 Organizacja i udział  

w uroczystościach o charakterze 

historyczno – patriotycznym.  

 

 Apel o Ojczyźnie dla klas 0 – III. 

 Kwesta na rzecz odnawiania 

nagrobków bohaterów zasłużonych 

dla naszego regionu. 

 Opieka nad miejscami pamięci.  

 Konkurs dotyczący symboli 

narodowych w ramach projektu 

„Przez historię do kultury”. 

 

 

Pedagog 

 

 

 

Nauczyciele 

historii 

 

 

 

B. Oleksy 

J. Frąckiewicz 

 

K. Trych 

K. Trych 

P. Jurkiewicz 

 

 

 

I półrocze 

 

 

 

Listopad 

Maj 

 

 

 

Listopad 

Listopad 

 

Cały rok 

II półrocze 
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regionu i jej związkach  

z kulturą narodową.  

 

 

 

 

 

 

4. Umożliwienie  

uczestnictwa  

w wydarzeniach  

związanych z kulturą 

teatralną, muzyczną  

i kinową. 

 

 

 

 

 Lekcje muzealne w Sali Tradycji. 

 

 Wyjazdy edukacyjne do miejsc 

historycznie ważnych.  

 Realizacja projektu „Przez historię 

do kultury - Historia ze starej 

fotografii”. 

 

 Działalność koła teatralnego „Młoda 

Scena”. 

 Zespół Tańca Ludowego. 

 Zespół taneczny dzieci młodszych. 

 Zespół Schola „Radość”. 

 Korzystanie z kina objazdowego. 

 Wyjazdy do teatru, kina. 

 Gminny Konkurs Recytatorski  

z okazji XVIII Dnia Papieskiego 

pod hasłem: „Promieniowanie 

J. Frąckiewicz 

 

Nauczyciele historii 

Wychowawcy 

 

K. Trych 

P. Jurkiewicz 

 

A. Prokocka-

Sadło 

 

B. Giza,  

M. Łoń-Kamola 

M. Łoń-Kamola 

J. Kołodziejek 

Dyrektor 

Wychowawcy 

J. Kołodziejek 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

II półrocze 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

Cały rok 

 

I półrocze 
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5. Promocja czytelnictwa 

wśród dzieci  

ojcostwa”. 

 Międzyszkolny konkurs plastyczny 

„Świąteczny Anioł”. 

 Międzyszkolny Konkurs Szopek 

Przestrzennych. 

 Międzyszkolny Konkurs Gwiazd 

Kolędniczych. 

 Międzyszkolny konkurs na 

najpiękniejszą palmę 

wielkanocną. 

 Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy 

Religijnej. 

 Powiatowy konkurs piosenki 

ekologicznej. 

 

 

 Zorganizowanie wspólnych zajęć 

bibliotecznych dla uczniów i 

 

 

J. Kołodziejek 

 

J. Kołodziejek 

 

J. Kołodziejek 

 

J. Kołodziejek 

 

A. Prokocka-

Sadło 

M. Łoń-Kamola 

J. Kołodziejek 

Z. Czopek 

 

 

Nauczyciele 

biblioteki 

 

 

Grudzień 

 

Grudzień 

 

Grudzień 

 

Marzec 

 

II półrocze 

 

I półrocze 

 

 

 

Cały rok 
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i młodzieży. rodziców, akcja czytelnicza 

„Czytanie łączy pokolenia”. 

 Nawiązanie współpracy z innymi 

bibliotekami poprzez wymianę 

pozycji książkowych oraz 

zorganizowanie wyjazdu 

uczniów do innych bibliotek.  

 Pasowanie na czytelnika 

 

 

Nauczyciele 

biblioteki 

K. Ziemska 

 

 

A. Lecewicz 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

I półrocze 



33 

 

IV 

BEZPIECZEŃSTWO 

1. Wyrabianie nawyków 

właściwego zachowania 

w sytuacjach zagrożenia 

życia i zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wdrażanie do 

bezpiecznego korzystania 

z ruchu drogowego.  

 

 

 Zapoznanie z regulaminem  

i przepisami BHP obowiązującymi 

w pracowniach, sali gimnastycznej 

i na boisku szkolnym. 

 

 Zorganizowanie spotkań z ludźmi 

odpowiedzialnymi za 

bezpieczeństwo: Straż Pożarna, 

Policja.  

 Przeprowadzenie konkursu 

pożarniczego „Młodzież zapobiega 

pożarom”. 

 

 Spotkanie z policjantem. 

 

 Konkurs BRD. 

 

 Umożliwienie zdobycia Karty 

Opiekunowie 

pracowni 

przedmiotowych, 

n-le w-f 

 

N-le nauczania 

zintegrowanego 

 

 

A. Drewnik 

 

 

 

N-le nauczania 

zintegrowanego 

Dyrektor 

E. Kwaśniewska  

 

Wrzesień 

 

 

 

 

I półrocze 

 

 

 

II półrocze 

 

 

 

II półrocze 

 

II półrocze 
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3. Rozwijanie kompetencji 

informatycznych na 

wszystkich  etapach 

kształcenia   

z uwzględnieniem  

zagrożeń wynikających  

z korzystania  z sieci. 

Odpowiedzialne 

korzystanie z mediów. 

4. Podniesienie 

świadomości uczniów 

oraz rodziców dot.  

cyberprzemocy 

społecznościowych.  

 

 

Rowerowej. 

 

 Zorganizowanie spotkania  

uczniów z policjantem na temat 

cyberprzemocy. 

 Zajęcia warsztatowe z uczniami 

nt. cyberprzemocy  

i bezpiecznego korzystania z 

internetu. 

 Akcja „Bezpieczny internet”. 

 Zajęcia na temat zagrożeń 

występujących w sieci. 

 Organizacja tygodnia bezpiecznego 

internetu. 

 Zorganizowanie spotkania  

z policjantem dla rodziców na 

temat cyberprzemocy. 

 

 

E. Kwaśniewska 

 

Pedagog 

 

 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

Nauczyciele 

informatyki 

Pedagog 

Psycholog 

Wychowawcy 

 

Pedagog 

 

 

 

II półrocze 

 

I półrocze 

 

 

 

 

 

II półrocze 

 

 

Cały rok 

 

 

II półrocze 
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5. Rozpoznawanie                

i eliminowanie sytuacji     

i zachowań ryzykownych, 

w tym zażywania 

środków 

psychoaktywnych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Diagnozowanie  

i eliminowanie z życia 

szkolnego agresji  

 Diagnozowanie sytuacji 

wychowawczych w szkole pod 

kątem zagrożeń wynikających  

z zażywania środków 

psychoaktywnych . 

 Konkursy o tematyce uzależnień. 

 

 

 

 Realizacja programów 

profilaktycznych „Narkotyków  

i dopalaczy nie próbuję – zdrowe 

życie reklamuję”, „Alkoholu nie 

próbuję – zdrowe życie reklamuję”. 

 

 Obserwacja zachowań uczniów, 

rozmowy z pracownikami szkoły, 

badania ankietowe. 

Psycholog 

Pedagog 

Wychowawcy 

 

 

Pedagog 

Psycholog 

Pedagog N-le plastyki 

i informatyki, 

 j. polskiego 

 

Pedagog 

Wychowawcy 

GKRPA 

 

 

Wszyscy 

nauczyciele 

i pracownicy 

I półrocze 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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i przemocy rówieśniczej.   Właściwe reagowanie na 

zachowania agresywne. 

 Przedstawienie scenek 

tematycznych poruszających temat 

agresji przez aktorów teatru Młoda 

Scena. 

 Zajęcia warsztatowe  

z pedagogiem szkolnym  

i psychologiem.  

szkoły 

 

 

A. Prokocka-

Sadło 

 

Pedagog 

Psycholog 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 
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EWALUACJA 

 

Ewaluacja celów będzie się odbywać przez: 

- widoczne dokonania wychowawcze (osiągnięcia, sukcesy lub porażki);  

- obserwacje lekcji, zajęć pozalekcyjnych;  

- analizę dokumentacji wychowawcy, teczki KZN; 

- ankiety, testy, sondaże kierowane do nauczycieli, uczniów i rodziców;  

- sprawozdania. 

Program może być modyfikowany w zależności od potrzeb. 

 

 

„Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Stężycy” został zmodyfikowany 

i uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 20.09.2018 r.  

 

 

 

 

 

 


