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ROZDZIAŁ 1 

POSTANOWIENIA WSTĘPNE 

§1. 1. Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017r. 

poz. 59) szkoła podstawowa  od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-

profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym, 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym, dostosowane do potrzeb 

rozwojowych uczniów, opracowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb  

i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców.  

 

§2. 1. Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, 

moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym.  

2. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu 

wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy prospołeczne, umożliwić korygowanie 

deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać 

zagrożeniom poprzez profilaktykę i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. 

§3. Działania profilaktyczne prowadzone są na trzech poziomach, w zależności od stopnia 

ryzyka. 

 

1. Profilaktyka uniwersalna skierowana jest do całej społeczności szkolnej, bez względu na 

stopień ryzyka. Podejmowane działania skupiają się wokół zagadnień związanych z promocją 

zdrowego stylu życia, rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, 

umiejętności dokonywania świadomych wyborów, rozwijaniem postawy asertywności, 

kształtowaniem umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji przeżywania trudnych 

sytuacji życiowych. Profilaktyka uniwersalna ma na celu przeciwdziałanie pierwszym 

próbom podejmowania zachowań ryzykownych lub opóźnienie inicjacji. Działania 

realizowane są przede wszystkim przez nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych. 

 

2. Profilaktyka selektywna skierowana jest do grupy zwiększonego ryzyka, czyli do uczniów, 

którzy w stopniu wyższym niż przeciętny są narażeni na rozwój zaburzeń. Koncentruje się na 

zagrożonych grupach młodzieży, osobach, które cechuje wysoka ekspozycja na czynniki 

ryzyka. Celem jest tworzenie warunków, które umożliwiają wycofanie się z zachowań 

ryzykownych. Działania w zakresie profilaktyki selektywnej prowadzone są przez 

psychologów i pedagogów szkolnych, specjalistów w poradniach psychologiczno-

pedagogicznych, a także wykwalifikowanych realizatorów programów profilaktycznych. 

 

3. Profilaktyka wskazująca skierowana jest do grupy, w której rozwinęły się już symptomy 
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zaburzeń, w tym związane z uzależnieniem od substancji psychoaktywnych. Obejmuje ona 

działania interwencyjne i terapeutyczne, mające na celu zablokowanie pogłębiania się 

zaburzeń i zachowań destrukcyjnych oraz  umożliwienie powrotu do prawidłowego 

funkcjonowania społecznego (resocjalizacja). 

§4.1.  Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań ankietowych, rozmów  

i konsultacji z rodzicami, nauczycielami, pracownikami szkoły i przedstawicielami 

samorządu  uczniowskiego.  

2. Konstrukcja programu zakłada dwumiesięczną realizację każdego z 5 obszarów oraz 

pozostałych 4 obszarów na bieżąco, przez całą społeczność szkolną, w zróżnicowanych, 

dostosowanych do wieku uczniów formach oddziaływania. 

ROZDZIAŁ 2 

WIZJA I MISJA SZKOŁY 

§ 4. Wizja szkoły. Za fundament naszej szkoły uczniowie, nauczyciele oraz rodzice w wyniku 

przeprowadzonej ewaluacji wewnątrzszkolnej,  uznali: istnienie prawidłowych relacji między 

uczniem a nauczycielem, towarzyszenie uczniom w trakcie ich dążenia do wiedzy, odejście 

nauczycieli od pełnienia „centralnej” (najważniejszej)  roli w oddziale,  na  rzecz pomocy  

i wsparcia udzielanego tym, którzy tego potrzebują.  

1. Dążymy do tego, aby nasza szkoła była: 

1) nowoczesna, czyli stosująca różne metody nauczania (w tym ocenianie kształtujące) 

wykorzystujące, technologię i dostosowane do indywidualnych możliwości predyspozycji 

każdego ucznia, otwarta  na  zmiany i eksperyment, 

2) propagująca idee  integracji oraz nauczania włączającego w celu wyrównywania szans  

edukacyjnych, 

3) popularyzująca zdrowy styl życia (bez uzależnień i zachowań patologicznych), 

4) przygotowująca uczniów do kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym, 

5) bezpieczna (relacje w społeczności szkolnej oparte na wzajemnym szacunku, życzliwości,  

zaufaniu), 

6) przyjazna dla każdego (antydyskryminacja, przeciwdziałanie segregacji, wielokulturowość) 

oraz dbająca o pozytywną atmosferę sprzyjającą rozwojowi emocjonalnemu uczniów, 

7) kształtująca właściwe postawy prospołeczne uczniów (wychowanie dla wartości), w tym 

poprzez możliwość uczestnictwa w działaniach z zakresu wolontariatu. 

 2. Wartości ważne w naszej szkole, opracowane przez rodziców, nauczycieli i  uczniów,  

w procesie ewaluacji wewnętrznej to: 

1) szacunek czyli szanowanie godności własnej i innych, 
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2) bezpieczeństwo  rozumiane jako brak zagrożenia i komfort psychiczny (społeczność 

szkolna czuje się bezpiecznie, gdy przestrzegane są zasady i regulaminy), 

3) sprawiedliwość rozumiana jako obiektywna ocena, której podlegają wszyscy na równi, 

4) kultura osobista, która dotyczy każdego człowieka i pozwala mu funkcjonować  

w społeczeństwie; savoir-vivre, 

5) bezinteresowność rozumiana jako altruizm i dobroczynność, pomoc drugiemu 

człowiekowi, bez oczekiwania czegoś w zamian, 

6) współpraca w grupie rozumiana jako podział zadań i wspólne realizowanie zamierzonych 

celów, 

7) przyjaźń rozumiana jako zestaw zachowań mających na celu utrzymanie więzi 

międzyludzkich, duchowa i emocjonalna  więź łącząca dwoje lub więcej ludzi, 

8) życzliwość rozumiana jako pozytywna, otwarta postawa wobec drugiego człowieka, 

polegająca  na otwarciu na innych,  byciu miłym i pomocnym, 

9) pasje i zainteresowania czyli poszerzanie wiedzy w tematyce, która nas interesuje oraz  

poświęcenie czasu, energii i pieniędzy na coś, co sprawia nam przyjemność, 

10) samodzielność  polegająca na samodzielnym wykonywaniu swoich obowiązków, 

możliwości samorealizacji, samowystarczalności, dojrzałości i niezależności, 

11) uczciwość rozumiana jako bycie w zgodzie ze sobą i własnym sumieniem,  prawda, 

szacunek, szczerość, transparentność, 

12) tradycje narodowe i szkolne rozumiane jako zapoznanie z historią i tradycjami miejsca,  

zwyczaje, obyczajowość i obrzędowość państwa lub miejsca. 

§ 5. Misja.  

To co stanowi istotę naszej szkoły,  to odejście od tradycyjnego oceniania na rzecz oceniania 

kształtującego, które ma wskazywać uczniom drogę do samodzielnego poszukiwania  

i odkrywania świata. Społeczność szkolna chce placówki, która: 

1) stwarza odpowiednie warunki dla  rozwoju uczniów, zgodnie z ich zainteresowaniami  

i cechami charakteru, 

2) pozwala im na odkrywanie świata, a nie podaje gotową wiedzę z książek, 

 

3) ocenia uwzględniając wysiłek, jaki jest włożony w pracę, a nie tylko efekt końcowy,  

 

4) nie skupia się tylko na rozwoju intelektualnym, ale dba o rozwój społeczny  

i uczuciowy uczniów odbywający się w atmosferze szacunku i bezpieczeństwa oraz 

wychodzenia naprzeciw potrzebom każdego ucznia, 
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5) przygotowuje do życia w demokratycznym społeczeństwie, propagując idee 

wolontariatu, preferując metody oparte na współpracy i wspólnym poszukiwaniu 

rozwiązań,   

 

6) tworzy warunki do pełnego uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej dzieci 

niepełnosprawnych, propagując wśród uczniów ideę integracji, 

 

7) podejmuje działania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa fizycznego  

i psychicznego, adekwatnie do potrzeb ucznia, 

 

8) reaguje na wszelkie przejawy dyskryminacji, złego traktowania i wykluczenia 

rówieśników z rodzin o niskim statusie materialnym i społecznym albo mniejszości 

narodowych, wychowując w poszanowaniu  kultur, religii i wartości innych narodów, 

 

9) realizuje programy nauczania uwzględniające potrzeby uczniów, 

 

10) stwarza nauczycielom możliwość stosowania różnorodnych metod, dostosowanych do 

indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów, 

 

11) diagnozuje potrzeby uczniów, eliminuje zagrożenia i wzmacnia zachowania pożądane. 

 

§6. Sylwetka absolwenta 

1. Absolwent: 

1) szanuje godność własną i innych, 

2) jest sprawiedliwy i uczciwy, 

3) potrafi obiektywnie ocenić zachowanie własne i innych w oparciu o poznany w szkole 

system wartości, 

4) okazuje przyjaźń i życzliwość, 

5) umie współpracować w grupie, dążąc do zamierzonych celów, 

6) okazuje bezinteresowną pomoc osobom, które tego potrzebują, 

6) zna zasady dobrego wychowania i wykazuje się wysoką kulturą osobistą, 

7) posiada wiedzę i umiejętności umożliwiające mu kontynuowanie nauki w oparciu o własne 

pasje i zainteresowania,  

8) zna tradycje narodowe, historię Polski i lokalną. 

 

 

 



7 
 

ROZDZIAŁ 3 

ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

§7. Założenia ogólne. 

1. Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą  i profilaktyczną  wobec 

uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły mającą na celu wspomaganie 

ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających 

na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości. 

2.  Działania  na  poszczególnych etapach edukacyjnych opisane są w rozdziale 4 i 5. 

§8. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program (szczegółowo zawarte w Statucie 

Szkoły) 

1. Dyrektor szkoły (Statut Szkoły, rozdz. 3 §16): 

1) wspiera i organizuje działania wychowawcze i profilaktyczne w środowisku szkolnym; 

2) kształtuje twórczą atmosferę pracy w szkole; 

3) stwarza warunki do prawidłowej realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Pedagog szkolny i psycholog (Statut Szkoły, rozdz. 5 §42, 44) oraz: podejmuje działania 

wspierające nauczycieli, wychowawców oraz rodziców w realizacji działań profilaktyczno-

wychowawczych (program wychowawczo-profilaktyczny rozdz.4) poprzez: akcje, warsztaty, 

pogadanki, materiały itp. 

3. Inni specjaliści szkolni: logopeda, terapeuta pedagogiczny, terapeuta SI (Statut Szkoły, 

rozdz. 5 §42) oraz: wdraża treści wynikające z programu wychowawczo-profilaktycznego 

podczas zajęć. 

4. Nauczyciel i nauczyciel wspomagający (Statut Szkoły, rozdz. 5 §37.1, §43) oraz: realizuje 

zadania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym zgodnie  

z harmonogramem (rozdz. 4,5). 

5. Wychowawca świetlicy (Statut Szkoły, rozdz. 5 §39.1) oraz: w ramach zajęć opiekuńczo-

wychowawczych wdraża działania opiekuńczo-wychowawcze zawarte w programie. 
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6. Wychowawcy oddziałów w  celu właściwej organizacji pracy dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej opracowują corocznie plany działań wychowawczo-

profilaktycznych w oparciu o aktualny Program Wychowawczo-Profilaktyczny.  

7. Do obowiązków wychowawcy oddziału należy sporządzenie i systematyczne uzupełnianie 

portfolio wychowawcy, które zawiera:   

1) wykaz wydanych rodzicom dokumentów „Informacja do rodziców dotycząca objęcia 

dziecka/ucznia opieką  psychologiczno-pedagogiczną”, na bieżąco aktualizowany 

(dokumenty wychowawca przekazuje psychologowi do umieszczenia w Indywidualnej teczce 

ucznia - ITU); 

 2) plan działań wychowawczo-profilaktycznych wraz z tematyką  godzin wychowawczych 

dla   kl. IV – VIII; 

3) wykaz opracowanych Indywidualnych planów pracy z uczniem – IPPzU, które określają 

dostosowanie wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych do potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a) posiadającego opinię psychologiczno - pedagogiczną, 

b) u którego nauczyciele zdiagnozowali trudności w nauce,  

c) posiadającego opinię lekarza  o ograniczonych możliwościach wykonywania       

określonych ćwiczeń fizycznych, 

d) przejawiającego trudności wychowawcze. 

Podpisane przez wszystkich zainteresowanych IPPzU wychowawca przekazuje psychologowi 

do umieszczenia w ITU. 

Kodeks oddziałowy wraz z wykazem nagród i konsekwencji, opracowany  i omówiony 

4) wspólnie z rodzicami na początku roku szkolnego, podpisany przez uczniów, rodziców, 

wychowawcę i opatrzony datą jego podpisania (2 egzemplarz umieszczony w sali lekcyjnej). 

5) Kontrakty wychowawcze (kopia) opracowane wobec ucznia sprawiającego trudności 

wychowawcze (kontrakt indywidualny) lub w sytuacjach wymagających wzmożonej pracy 

wychowawczej w oddziale (kontrakt oddziałowy), podpisane przez ucznia lub uczniów 

danego oddziału, rodziców ucznia lub uczniów, wychowawcę, pedagoga/psychologa. Jeśli 

kontrakt podpisywany jest pomiędzy uczniem, a nauczycielami poszczególnych przedmiotów, 

podpisują go również ci nauczyciele. Kontrakt może zawierać również podpisy innych osób 

uczestniczących w jego opracowaniu. Zapisy kontraktu to dodatkowy system motywacyjny i 

ujednolicony system oddziaływań wychowawczych wobec ww. ucznia, dostosowany do jego 

potrzeb. Kontrakt zawiera częstotliwość oceniania wskazanych w kontrakcie zachowań 

wymagających poprawy, a także zbiór nagród i konsekwencji stosowanych w domu i w 

szkole. Zapisy kontraktu nie mogą pozostawać w sprzeczności z zapisami statutu, w 

szczególności jego części dotyczącej oceniania zachowania (oryginał Kontraktu wychowawca 
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przekazuje psychologowi szkolnemu do umieszczenia  w ITU). druk „Informacje o dziecku 

dla wychowawcy”. 

6)  Lista osób upoważnionych do odbioru dziecka ze szkoły (indywidualna dla każdego 

ucznia), zestawienie zbiorcze zgód, m.in. związanych z publikacją wizerunku i przetwarzania 

danych osobowych. 

7) Usprawiedliwienia nieobecności uczniów, zwolnienia ucznia do domu.  

8) Instrukcję ewakuacji. 

9)Informacje dotyczące aktywności i inicjatyw podejmowanych przez rodziców /opiekunów 

prawnych na rzecz klasy, szkoły, środowiska.  

10) Wykaz uczniów korzystających z opieki świetlicowej, nazwisko wychowawcy grupy, 

godziny pracy. 

11) Inną dokumentację wg potrzeb, zgodnie z RODO np.: statut, kalendarz roku szkolnego, 

regulaminy, procedury, wykaz realizowanych programów, wykaz podręczników,  wykaz 

lektur itp. 

Portfolio przechowywane jest przez wychowawcę w sali lekcyjnej przypisanej do danego 

oddziału, w miejscu niedostępnym dla osób przypadkowych. Po zakończeniu I etapu 

edukacyjnego wychowawca przekazuje portfolio wychowawcy klasy IV, po radzie 

pedagogicznej rozpoczynającej rok szkolny.   

8. Rodzice: 

1) współdziałają z nauczycielami i wychowawcą  w sprawach wychowania i kształcenia, 

interesują się osiągnięciami i potrzebami dziecka, 

2) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci (np. czuwają nad 

bezpiecznym korzystaniem z internetu), 

3) mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, 

jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka, 

4) wspólnie z nauczycielami ustalają jego główne cele i zadania Programu wychowawczo-

profilaktycznego,  

5) wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa, 

6) wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

7) służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą. 

9. Samorząd Uczniowski: 

1) współorganizuje imprezy i akcje szkolne, 
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2) zna normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej i przestrzega ich,  

3) dba o respektowanie praw i obowiązków uczniów, wydaje opinie w przypadku 

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem szkoły,  

4) bierze udział w ustalaniu celów i zadań Programu wychowawczo-profilaktycznego, 

5) współtworzy społeczność szkolną i wykorzystuje swe prawo do samorządności, 

6) kieruje  rozwojem uczniów i dba o to, by stali się  bardziej samodzielni,  

7) zachęca do  prowadzenia  zdrowego trybu życia i dba o  środowisko, 

 8) zwraca uwagę na szacunek do tradycji narodowej, kultury i języka. 

 

ROZDZIAŁ 4 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNYM 

DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW I-III 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

„Chce mi się 

chcieć”  

 

przeciwdziałanie 

wyuczonej 

bezradności 

 - rozwijanie i 

wspieranie 

zdolności  

- rozbudzenie 

motywacji  

- kształtowanie 

pozytywnego 

myślenia  

 

zajęcia dla uczniów 

wg scenariuszy: 

 - „Mój sposób na 

nudę” kl. I-III  

- „W poszukiwaniu 

talentu” kl. I-III; 

  

przygotowanie 

plakatów na 

godzinach 

wychowawczych  

„Moje hobby” i 

autoprezentacja na 

lekcji;  

 

konkurs dla klas I-

VIII „Ja za 20 lat” ; 

 

ulotki dla rodziców: 

„Pomagamy dziecku 

osiągać cele”, 

 „Wspieramy rozwój 

dziecka” 

 

 

wrzesień  

 

październik  

 

 

październik  

 

 

 

 

 

 

 

wrzesień,  

październik  

 

październik  

 

wychowawcy, 

specjaliści: 

pedagog, 

psycholog 

 

 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

psycholog  

 

wychowawca 

przekazuje 

rodzicom. 
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obszar 

 

zadania formy realizacji 

zadań 

 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Bezpieczny 

internet 

 

kształtowanie 

postawy 

wzajemnego 

szacunku oraz 

dbania o 

bezpieczeństwo w 

kontekście 

korzystania z 

internetu; 

 

informowanie o 

zagrożeniach 

istniejących w 

cyberprzestrzeni; 

kształtowanie 

świadomości 

negatywnego 

wpływu  

pracy przy 

komputerze na 

zdrowie i kontakty 

społeczne;             

konkursy: 

„Bezpieczny 

Internet”,  

„Jestem bezpieczny, 

świadomy w sieci”, 

„Moja netykieta”; 

 

 

przygotowanie 

plakatów, prezentacji 

na godzinach 

wychowawczych na 

temat bezpiecznego 

korzystania z 

internetu; 

 

rozmowy, pogadanki, 

filmy i projekty 

edukacyjne na 

godzinach 

wychowawczych 

dotyczące 

bezpieczeństwa w 

sieci - programy pod 

patronatem Fundacji 

Dajemy Dzieciom Siłę 

(„3…2…1…Internet!

”, „Sieciaki”, 

„Owce w sieci”; 

 

 

 

 

organizatorzy 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

psycholog, 

pedagog, 

wychowawcy 

 respektowanie 

ograniczeń 

dotyczących 

korzystania z 

komputera,  

internetu  i 

multimediów 

„Plik i Folder – 

Odkrywcy Internetu”); 

 

projekt edukacyjny 

dla rodziców „Zostań 

znajomym swojego 

dziecka” – informacje 

o programie, 

prezentacje dla 

rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

listopad – 

grudzień 

wychowawcy, 

specjaliści 

podczas zebrań 

z rodzici 
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obszar 

 

zadania 

 

formy realizacji 

zadań 

 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami 

bezpieczeństwa w 

różnych sytuacjach 

życiowych;  

kształtowanie 

właściwego 

zachowania się w 

sytuacji  

zagrożenia życia  

i zdrowia oraz 

sytuacjach 

nadzwyczajnych; 

przygotowanie do 

bezpiecznego i 

rozsądnego 

korzystania 

narzędzi  

i urządzeń 

technicznych, 

bezpiecznego 

organizowania 

zabaw ruchowych  

i poruszania się po 

drogach;  

przygotowanie do 

bezpiecznego 

korzystania ze 

środków 

komunikacji,  

zapobiegania i 

przeciwdziałania 

sytuacjom 

problemowym; 

kształtowanie 

umiejętności 

utrzymywania ładu 

i porządku wokół 

siebie,  

w miejscu nauki i 

zabawy; 

promowanie 

zdrowego stylu 

życia: aktywności 

fizycznej, 

zdrowego 

pogadanki  realizacja 

treści z podstawy 

programowej na 

zajęciach edukacji 

wczesnoszkolnej, 

trenowanie 

właściwych zachowań 

podczas ćwiczeń w na 

wypadek ewakuacji z 

budynku oraz 

wtargnięcia 

napastnika na teren 

szkoły; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podczas zajęć 

lekcyjnych oraz prac 

domowych;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych, 

prezentacje, filmiki, 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w ramach 

potrzeb 

wychowawcy,  

pedagog 

szkolny, rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

rodzice 



13 
 

odżywiania, 

zdrowego snu, 

umiejętności 

radzenia sobie ze 

stresem. 

zajęcia ze strażą 

miejska i policją. 

 

obszar zadania 

 

formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 
osoby 

odpowiedzialne 

„Pozytywne 

myślenie” 

promowanie 

zdrowego stylu 

życia psychicznego 

i fizycznego. 

przeprowadzenie 

godziny 

wychowawczej na 

temat dobrego 

samopoczucie, 

pozytywnego 

myślenia i dobrej 

samooceny w każdej 

klasie; 

 

tablica informacyjna 

dotycząca 

przeciwdziałania 

depresji wśród dzieci  

i młodzieży; 

 

promowanie 

aktywności fizycznej 

poprzez spotkanie z 

osobami aktywnymi 

sportowo mimo 

przeciwności 

zdrowotnych w 

postaci przebytych 

chorób i wypadków 

(świadectwo życia 

mimo przeciwności); 

 

„W zdrowym ciele 

zdrowy duch, czyli jak 

żyć w dobrostanie 

ciała i umysłu” – 

konkurs literacko– 

plastyczno– 

muzyczny; 

 

poradnik dla 

nauczycieli: „Jak 

rozmawiać z uczniem 

z depresją” ORE; 

styczeń – 

luty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

psycholog, 

pedagog 

 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

specjaliści 

 

 

 

 

 

organizatorzy 

 

 

 

 

 

psycholog, 

pedagog 
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prezentacje i 

pogadanki podczas 

godzin 

wychowawczych,  

wycieczki, imprezy 

szkolne i klasowe. 
 

obszar 

 

zadania 

 

 

formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 
osoby 

odpowiedzialne 

Relacje 

– kształtowanie  

umiejętności i 

postaw 

społecznych 

kształtowanie 

podstawowych 

umiejętności 

komunikacyjnych; 

rozwijanie 

umiejętności 

formułowania 

prostych wniosków 

na podstawie  

obserwacji i 

własnych 

doświadczeń; 

kształtowanie 

umiejętności 

przestrzegania 

obowiązujących 

reguł; 

 kształtowanie 

umiejętności 

nawiązywania i 

podtrzymywania 

relacji  

z rówieśnikami, 

rozpoznawania ich 

potrzeb, zgodnej 

współpracy z 

innymi,  

z zachowaniem 

obowiązujących 

norm i reguł 

kultury osobistej; 

„czarodziejskie 

słowa”: proszę, 

dziękuję, 

przepraszam; 

przygotowanie do 

uczciwego i 

sprawiedliwego  

oceniania 

  wychowawcy, 

psycholog, 

pedagog, 

rodzice 
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zachowania  

własnego i innych 

ludzi;  

zapoznanie z 

podstawowymi 

prawami i 

obowiązkami 

wynikającymi z 

roli ucznia oraz 

członka szkolnej 

społeczności, 

rodziny i kraju; 

rozwijanie empatii, 

umiejętności 

podejmowania 

działań mających 

na celu pomoc 

słabszym i 

potrzebującym, 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów i 

sporów. 

 

obszar 

 

zadania 

 

formy realizacji 

zadań 

 

termin 

realizacji 

 

osoby 

odpowiedzialne 

Profilaktyka 

uzależnień 

promowanie 

postawy 

bezpiecznej i 

kultury osobistej 

organizacja 

plastycznego 

konkursu szkolnego:   

„Żyję bez uzależnień” 

poruszającego 

tematykę różnych 

uzależnień; 

 

zapoznanie rodziców 

z literaturą o 

współczesnych 

środkach 

uzależniających 

marzec – 

kwiecień 
organizatorzy 

  

 

 

 

 

nauczyciele 

biblioteki 

 

obszar 

 

zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 
osoby 

odpowiedzialne 

Zdrowie 

– edukacja  

zdrowotna 

zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami dbałości 

o zdrowie własne i 

innych;              

podczas zajęć 

lekcyjnych,  

godzin 

wychowawczych, 

warsztatów 

na bieżąco wychowawcy, 

specjaliści, 

nauczyciele 

wychowania 
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kształtowanie 

umiejętności 

kreowania 

środowiska 

sprzyjającego  

zdrowemu stylowi 

życia; 

zapoznanie z 

zasadami 

zdrowego, 

racjonalnego 

odżywiania się, 

higieny  

osobistej i 

aktywności 

fizycznej; 

przygotowanie do 

podejmowania 

działań mających 

na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie 

fizycznym i 

psychicznym; 

kształtowanie 

postawy 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie;  

rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania 

działań na rzecz 

ochrony przyrody  

w swoim 

środowisku. 

fizycznego, 

zaproszeni 

goście i eksperci 

 

obszar 

 

zadania 

 

formy realizacji 

zadań 

 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

„Szacunek jest 

prestiżowy” 

promowanie 

szacunku i 

życzliwości w 

społeczności 

szkolnej 

promowanie hasła: 

„Szacunek jest 

prestiżowy”- 

wykonywanie 

plakatów 

zachęcających do 

szacunku wobec 

drugiej osoby;  

konkurs plastyczny: 

„Pomocna dłoń”;  

 

maj - 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

maj 

 

 

wychowawcy 
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organizacja „Dnia 

Szkoły Bez 

Przemocy”;  

 

filmiki instruktażowe 

dla uczniów na 

godziny 

wychowawcze: 

„Sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów – 

mediacje, negocjacje”;  

 

tablica informacyjna 

na temat mediacji, 

profilaktyki 

przemocy; 

 

program „Gadki z 

psem”; 

 

 

dyskusje nt. sposobów 

okazywania szacunku 

wobec osób 

odmiennych 

poglądów, wyznań, 

ras, narodowości 

(ewentualnie burza 

mózgów nt. sposobów 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

konfliktowych); 

 

plakaty promujące 

zwroty 

grzecznościowe;  

 

konkurs ,,SZKOLNE 

ANIOŁY”, celem 

którego jest:  

- promowanie 

wzorowego 

zachowania wśród 

społeczności szkolnej;  

kształtowanie 

prawidłowych postaw 

społecznych;  

podniesienie kultury 

osobistej uczniów;  

czerwiec 

 

 

 

maj – 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

maj – 

czerwiec 

 

 

 

 

 

maj – 

czerwiec 

organizatorzy 

 

 

specjaliści 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 

 

specjaliści 

 

 

psycholog, 

pedagog 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

organizatorzy 
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ukazanie wpływu 

właściwych zachowań 

na relacje 

rówieśnicze; 

 rozwijanie empatii, 

umiejętności 

podejmowania 

działań mających 

na celu pomoc 

słabszym 

i potrzebujący; 

szacunek do osób 

dorosłych 

(pracujących w 

szkole) 

aktywny udział w 

Szkolnym Dniu 

Integracji;  

 

wykonywanie 

plakatów pod hasłem: 

„Inny nie znaczy 

gorszy”;  

 

rozmowy i pogadanki 

ze specjalistami z 

wykorzystaniem bajek 

terapeutycznych;  

 

scenki 

dramowe/pantomi- 

miczne, pokazujące 

właściwe zachowanie 

w różnych sytuacjach 

życia szkolnego i poza 

nim; 

 

udział w Tygodniu 

Wolontariatu; 

 

organizacja pomocy 

koleżeńskiej w razie 

potrzeby. 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grudzień 

 

 

na bieżąco 

 

 

obszar 

 

zadania 

 

formy realizacji 

zadań 

 

termin 

realizacji 

 

osoby 

odpowiedzialne 

Kultura 

– wartości, 

normy,  

wzory zachowań 

kształtowanie 

umiejętności 

właściwego 

komunikowania się 

w różnych  

sytuacjach 

społecznych, 

dbałość o język i 

kulturę 

wypowiadania się; 

kształtowanie 

umiejętności 

analizy prostych 

prezentacje, filmiki 

podczas zajęć 

lekcyjnych oraz 

godzin 

wychowawczych, 

wycieczki 

kulturoznawcze, 

imprezy 

okolicznościowe 

na bieżąco wychowawcy,  

rodzice 
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sytuacji 

wychowawczych,  

odróżniania dobra 

od zła;  

kształtowanie 

gotowości do 

uczestnictwa w 

kulturze, 

poszanowania  

tradycji i kultury 

własnego narodu, a 

także innych 

kultur;  

zapoznanie z 

wybranymi 

dziełami 

architektury  

i sztuk 

plastycznych, 

należących do 

polskiego i 

europejskiego 

dziedzictwa  

kultury; 

kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek dla ludzi, 

niezależnie od 

religii, statusu 

materialnego, 

wieku, wyglądu, 

poziomu rozwoju 

intelektualnego i 

fizycznego oraz 

respektowanie ich 

praw; 

budzenie szacunku 

dla pracy ludzi  

różnych zawodów; 

wstępne 

kształtowanie 

postaw 

wyrażających 

szacunek do 

symboli i tradycji 

narodowych oraz 

tradycji 

związanych z 

rodziną, szkołą i 
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społecznością  

lokalną; 

kształtowanie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych emocji w 

różnych formach 

ekspresji. 
 

ROZDZIAŁ 5 

DZIAŁANIA O CHARAKTERZE WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNYM 

DLA UCZNIÓW ODDZIAŁÓW IV-VIII 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

„Chce mi się 

chcieć”  

 

przeciwdziałanie 

wyuczonej 

bezradności; 

rozwijanie i 

wspieranie 

zdolności;  

rozbudzenie 

motywacji;  

kształtowanie 

pozytywnego 

myślenia  

 

zajęcia dla uczniów wg 

scenariuszy: 

 „ Motywacja, nawyki, 

wyzwania”- kl. IV-VI’,  

„Moje uzdolnienia”- kl. 

IV-VI,  

 „Wybieraj, zmieniaj, 

myśl pozytywnie”- kl. 

VII-VIII , 

„Zdolności i talent” -kl. 

VII-VIII ; 

 

przygotowanie 

plakatów na godzinach 

wychowawczych:  

„Moje hobby” i 

autoprezentacja na 

lekcji;  

 

konkurs dla klas I-VIII: 

„Ja za 20 lat” ; 

 

ulotki dla rodziców: 

„Pomagamy dziecku 

osiągać cele”, 

 „Wspieramy rozwój 

dziecka” 

 

 

wrzesień  

 

październik  

 

wrzesień  

 

 

październik  

 

 

 

wrzesień,  

październik  

 

 

 

 

 

październik  

 

wychowawcy, 

specjaliści: 

pedagog, 

psycholog, doradca 

zawodowy  

 

 

 

 

 

wychowawcy  

 

 

 

 

psycholog  

 

wychowawca 

przekazuje 

rodzicom. 
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obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Bezpieczny 

Internet 

kształtowanie 

postawy 

wzajemnego 

szacunku oraz 

dbania o 

bezpieczeństwo 

w kontekście 

korzystania z 

internetu; 

informowanie o 

zagrożeniach 

istniejących w 

cyberprzestrzeni. 

Konkursy: 

„Bezpieczny Internet”,  

„Jestem bezpieczny, 

świadomy w sieci”, 

„Moja netykieta”;  

 

przygotowanie 

plakatów, prezentacji 

na godzinach 

wychowawczych na 

temat bezpiecznego 

korzystania z internetu; 

 

rozmowy, pogadanki, 

filmy i projekty 

edukacyjne na 

godzinach 

wychowawczych 

dotyczące 

bezpieczeństwa w sieci 

- program pod 

patronatem Fundacji 

Dajemy Dzieciom Siłę:  

„Plik i Folder – 

Odkrywcy Internetu”; 

 

program 

profilaktyczny do 

prowadzenia działań z 

zakresu 

przeciwdziałania 

cyberprzemocy- 

„Cyberprzestrzeń jako 

źródło uzależnienia”; 

 

projekt edukacyjny dla 

rodziców: „Zostań 

znajomym swojego 

dziecka” – informacje 

o programie, 

prezentacje dla 

rodziców. 

 

listopad – 

grudzień 

organizatorzy 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

psycholog, 

pedagog, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

pedagog, 

psycholog 

 

 

 

wychowawcy, 

specjaliści podczas 

zebrań z rodzicami 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Bezpieczeństwo 

– profilaktyka 

redukowanie 

agresywnych 

pogadanki na 

godzinach 

 

na bieżąco 
wychowawcy, 

specjaliści, 
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zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów;  

budowanie 

atmosfery  

otwartości i 

przyzwolenia  

na dyskusję; 

rozwijanie 

umiejętności  

prowadzenia 

rozmowy  

w sytuacji 

konfliktowej; 

rozwijanie 

podstaw 

negocjacji  

i mediacji oraz 

wykorzystywania 

poznanych 

elementów w 

sytuacji 

rozwiązywania  

konfliktów; 

dostarczanie 

wiedzy  

na temat osób i 

instytucji 

świadczących 

pomoc  

w trudnych 

sytuacjach;  

propagowanie 

wiedzy na temat 

prawnych  

i moralnych 

skutków  

posiadania, 

zażywania  

i rozprowadzania 

środków 

psychoaktywnych; 

dostarczenie 

wiedzy z zakresu 

prawa 

dotyczącego  

postępowania w 

sprawach 

nieletnich; 

wychowawczych, 

spotkania ze 

specjalistami i 

ekspertami, 

warsztaty 

zaproszeni goście, 

eksperci, rodzice 
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rozwijanie 

umiejętności  

troski o własne 

bezpieczeństwo w 

relacjach  

z innymi; 

rozwijanie 

umiejętności  

radzenia sobie z 

własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz z 

zachowaniami  

agresywnymi; 

rozwijanie 

umiejętności  

lepszego 

rozumienia siebie 

poprzez 

poszukiwanie  

i udzielanie 

odpowiedzi  

na pytania: kim 

jestem?  

jakie są moje cele 

i zadania 

życiowe? 
 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

„Pozytywne 

myślenie” 

promowanie 

zdrowego stylu 

życia psychicznego 

i fizycznego. 

przeprowadzenie 

godziny 

wychowawczej na 

temat dobrego 

samopoczucia, 

pozytywnego 

myślenia i dobrej 

samooceny w każdej 

klasie; 

 

konkurs: „Poradnik 

pozytywnego 

myślenia”; 

 

tablica informacyjna 

dotycząca 

przeciwdziałania 

depresji wśród 

dzieci i młodzieży; 

 

 

 

 

styczeń – 

luty 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

organizatorzy 

 

 

psycholog, 

pedagog 
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promowanie 

aktywności 

fizycznej poprzez 

spotkanie z osobami 

aktywnymi 

sportowo mimo 

przeciwności 

zdrowotnych w 

postaci przebytych 

chorób i wypadków; 

świadectwo życia 

mimo przeciwności; 

 

„W zdrowym ciele 

zdrowy duch, czyli 

jak żyć w 

dobrostanie ciała i 

umysłu” – konkurs 

literacko – 

plastyczno – 

muzyczny; 

 

poradnik dla 

nauczycieli „Jak 

rozmawiać z 

uczniem z depresją” 

ORE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

specjaliści 

 

 

 

 

 

 

organizatorzy 

 

 

 

 

 

psycholog, 

pedagog 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Relacje 

– kształtowanie  

postaw 

społecznych 

kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej 

podstawę  

współdziałania; 

kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

własnych potrzeb; 

rozwijanie 

wrażliwości  

na potrzeby i 

trudności  

innych ludzi; 

wyzwalanie chęci 

rozmowy na 

godzinach 

wychowawczych, 

spotkania ze 

specjalistami 

cały rok 

 

 

wychowawcy, 

specjaliści, rodzice 
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do działania na 

rzecz innych  

osób w celu 

poprawy ich  

sytuacji a także 

uwrażliwianie na 

różne  

obszary ludzkich 

problemów i 

potrzeb poprzez  

udzielanie pomocy 

(wolontariat); 

rozwijanie 

umiejętności  

dostrzegania 

pozytywnych 

aspektów działania  

zespołowego; 

rozwijanie 

umiejętności 

wyrażania 

własnych  

emocji. 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Profilaktyka 

uzależnień 

promowanie 

postawy 

bezpiecznej i 

kultury osobistej. 

spotkanie z osobą 

dotkniętą nałogiem; 

 

warsztaty z 

terapeutą z Ośrodka 

Uzależnień; 

 

organizacja 

plastycznego 

konkursu szkolnego:   

"Żyję bez 

uzależnień" 

poruszającego 

tematykę różnych 

uzależnień; 

 

plakaty wykonane 

przez uczniów 

poruszające 

tematykę wpływu 

uzależnienia na 

zdrowie i życie 

nastolatka; 

 

marzec – 

kwiecień 

psycholog 

 

 

pedagog 

 

 

organizatorzy 

  

 

 

 

 

wychowawcy 
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zapoznanie 

rodziców z literaturą 

o współczesnych 

środkach 

uzależniających; 

 

prelekcja Policji na 

temat sankcji 

prawnych za 

używanie i 

posiadanie 

narkotyków lub 

dopalaczy. 

 

nauczyciele 

biblioteki 

 

 

 

pedagog 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Zdrowie 

– edukacja  

zdrowotna 

nabycie 

podstawowej  

wiedzy na temat 

stresu; 

kształtowanie 

postaw  

prozdrowotnych 

poprzez  

promowanie 

aktywnego  

i zdrowego stylu 

życia; 

prezentowanie 

sposobów  

pokonywania 

własnych  

słabości oraz 

akceptowania 

ograniczeń i 

niedoskonałości;  

kształtowanie 

świadomości 

własnego ciała  

z uwzględnieniem 

zmian fizycznych i 

psychicznych  

w okresie 

dojrzewania. 

 

rozmowy na 

godzinach 

wychowawczych, 

lekcjach 

wychowania 

fizycznego oraz 

spotkań ze 

specjalistami 

 

 

 

na bieżąco 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 
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obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

„Szacunek jest 

prestiżowy” 

promowanie 

szacunku i 

życzliwości w 

społeczności 

szkolnej; 

promowanie hasła: 

„Szacunek jest 

prestiżowy”- 

wykonywanie 

plakatów 

zachęcających do 

szacunku wobec 

drugiej osoby;  

 

organizacja „Dnia 

Szkoły Bez 

Przemocy”; 

 

filmiki instruktażowe 

dla uczniów na 

godziny 

wychowawcze: 

„Sposoby 

rozwiązywania 

konfliktów – 

mediacje, 

negocjacje”; 

 

tablica informacyjna 

na temat mediacji, 

profilaktyki 

przemocy; 

 

kształtowanie 

umiejętności 

prawidłowego 

funkcjonowania w 

grupie- pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych; 

zachęcanie do 

aktywnego udziału w 

życiu klasy i szkoły; 

 

nabywanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów, 

wdrażanie do 

samorządności, 

wdrażanie do 

przestrzegania norm 

społecznych; 

maj - 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

czerwiec 

 

 

 

maj – 

czerwiec 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

specjaliści 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 

 

 

 

 

 

specjaliści 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

specjaliści 
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dyskusje nt. 

sposobów 

okazywania 

szacunku wobec 

osób odmiennych 

poglądów, wyznań, 

ras, narodowości 

(ewentualnie burza 

mózgów nt. 

sposobów radzenia 

sobie w sytuacjach 

konfliktowych); 

 

konkurs: 

,,SZKOLNE 

ANIOŁY”, celem 

którego jest: - 

promowanie 

wzorowego 

zachowania wśród 

społeczności 

szkolnej:  

kształtowanie 

prawidłowych 

postaw społecznych;  

podniesienie kultury 

osobistej uczniów; 

ukazanie wpływu 

właściwych 

zachowań na relacje 

rówieśnicze; 

 

 

 

 

 

 

 

maj - 

czerwiec 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

organizatorzy 

  rozwijanie empatii, 

umiejętności 

podejmowania 

działań mających na 

celu pomoc 

słabszym 

i potrzebującym; 

 rozwijanie 

umiejętności 

okazywania 

szacunku wobec 

osób dorosłych 

(pracujących w 

szkole) 

aktywny udział w 

Szkolnym Dniu 

Integracji;  

 

wykonywanie 

plakatów pod 

hasłem: „Inny nie 

znaczy gorszy”;  

 

scenki 

dramowe/pantomimi

czne pokazujące 

właściwe 

zachowanie w 

różnych sytuacjach 

życia szkolnego i 

poza nim; 

 

grudzień 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na bieżąco 
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udział w Tygodniu 

Wolontariatu; 

 

organizacja pomocy 

koleżeńskiej w razie 

potrzeby. 

grudzień 

 

 

na bieżąco 

 

obszar zadania formy realizacji 

zadań 

termin 

realizacji 

osoby 

odpowiedzialne 

Kultura 

– wartości, 

normy  

i wzory 

zachowań 

popularyzowanie 

alternatywnych 

form spędzania  

czasu wolnego;  

popularyzowanie 

wiedzy  

o różnicach 

kulturowych  

oraz rozwijanie 

umiejętności 

korzystania z niej  

w kontakcie z 

przedstawicielami 

innych 

narodowości; 

uwrażliwianie na 

kwestie  

moralne, np. 

mówienia  

prawdy, 

sprawiedliwego  

traktowania; 

kształtowanie 

pozytywnego 

stosunku do 

procesu 

kształcenia; 

kształtowanie 

potrzeby  

uczestnictwa w 

kulturze; 

budowanie 

samoświadomości 

dotyczącej praw,  

wartości, wpływów 

oraz  

postaw; 

rozwijanie 

umiejętności  

właściwego 

rozmowy na 

godzinach 

wychowawczych, 

wycieczki, imprezy 

okolicznościowe 

 

 

na bieżąco 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

specjaliści 
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zachowania  

się z 

uwzględnieniem  

sytuacji i miejsca; 

 rozwijanie 

szacunku dla  

kultury i dorobku 

narodowego. 

 

ROZDZIAŁ 6 

EWALUACJA PROGRAMU 

§9.1. Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są 

systematycznej obserwacji i ocenie.   

2. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników 

niepedagogicznych służą doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń 

wychowawczo-profilaktycznych w kolejnym roku szkolnym. 

§10. Raz w roku  przeprowadzana jest przez zespół nauczycieli ds. wychowania i profilaktyki 

monitorujący realizację programu wychowawczo-profilaktycznego, diagnoza środowiska, 

analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z zakresu  wychowania i profilaktyki  na podstawie: 

1) badań  ankietowych skierowanych do rodziców na temat ich  oczekiwań dotyczących  

realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 

2) spostrzeżeń wychowawcy na temat uczniów, 

3) analizy sytuacji wychowawczej w szkole-rozmowy z nauczycielami, uczniami, 

rodzicami  

i pracownikami niepedagogicznymi, 

4)  bieżących  obserwacji zachowań uczniów na terenie szkoły; analiza uwag wpisanych 

do dziennika elektronicznego, 

5) sprawozdań półrocznych z działań wychowawczo- profilaktycznych opracowanych 

przez wychowawcę. 

Na jej podstawie dokonuje się  aktualizacji programu wychowawczo –profilaktycznego na 

kolejny rok szkolny. 

§11. Kryteria efektywności. 

1) W wyniku podejmowanych przez nauczycieli działań wychowawczo-profilaktycznych 

uczniowie poprawiają swoje zachowanie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w ww. 

diagnozie. 

2) Uczeń kończący szkołę prezentuje cechy ujęte w sylwetce absolwenta. 

3) Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo - profilaktyczny,  

a nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji 

oddziałowych planów działań wychowawczo - profilaktycznych. 
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4) Rodzice uczniów znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. 


