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I. Wstęp do programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły i placówki. 

 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

w Wandalinie 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 wewnętrznymi zasadami 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. 

 

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 nauczyciel 

 

 II. Wartości wybrane przez społeczność szkolną. 

 

Na podstwie ankiet przeprowadzonych wśród społeczności szkolnej (Załącznika nr 1) 

oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Wandalinie wybrano wartości ważne w realizacji 

szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego 

 

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia- stosunek do nauki; 

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej; 

3) dbałość o honor i tradycje szkoły; 

4) dbałość o piękno mowy ojczystej; 

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób- przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa, postawa wobec nałogów; 

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią; 

7) okazywanie szacunku innym osobom- takt i kultura w stosunkach z ludźmi 

8) sprawiedliwość 

9) zdrowie 

10) rodzina 

11) wiedza 

12) przyjaźń 

13) bezpieczeństwo 

14) uczciwość, szczerość, wiarygodność. 
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III. Diagnoza potrzeb i problemów w środowisku szkolnym. 

  Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany na podstawie 

obowiązujących przepisów prawa oświatowego, analizy aktualnej sytuacji epidemicznej, 

sytuacji wychowawczej szkoły, diagnozy potrzeb środowiska szkolnego oraz aktualnej 

diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka oraz 

czynników chroniących, dotyczących uczniów, rodziców,  nauczycieli, wychowawców                   

i innych pracowników szkoły.  

W analizie sytuacji wychowawczej szkoły zostały uwzględnione: 

• sukcesy wychowawcze szkoły (statystyki szkolne dotyczące wyników z egzaminu  

ósmoklasisty, sukcesy indywidualne w konkursach, olimpiadach zawodach) 

• potrzeby uczniów i ich oczekiwania związane z powrotem do szkoły po 

wielomiesięcznej izolacji 

• potrzeby rodziców; 

• potrzeby rozwojowe nauczycieli. 

Diagnozę potrzeb środowiska szkolnego oraz diagnozę czynników chroniących                           

i czynników ryzyka przeprowadzono na podstawie : 

• wyników ewaluacji wewnętrznej, 

• analizy dokumentacji  (teczki indywidualne uczniów,  dziennik, pedagoga, psychologa, 

protokoły zespołów wychowawczych, analizę sytuacji wychowawczej klas, analizę 

frekwencji uczniów, protokoły rady pedagogicznej), 

• obserwacji zachowania uczniów w sytuacjach typowo szkolnych i pozalekcyjnych                 

w czasie nauki zdalnej 

• rozmów indywidualnych  z uczniami, nauczycielami i rodzicami w czasie pandemii 

• zajęć profilaktycznych i wychowawczych w klasach realizowanych w warunkach 

pracy zdalnej, 

• ankiet dla uczniów, nauczycieli i rodziców, w szczególności obejmujące zakres systemu 

wartości uczniów oraz identyfikację czynników ryzyka i czynników chroniących 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• analizy programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w latach 

poprzednich, 

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

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

nauczycieli, uczniów, rodziców) 

 

 

• ogólnie dostępnych badań naukowych np. 
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a. bezpieczenstwo młodzieży w internecie 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF 

b. problem używek 

                      https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545 

•  informacji dotyczących bierzących zagrożeń w tym COVID- 19 

Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczej pozwoliła wyodrębnić czynniki 

ryzyka i czynniki chroniące występujące w środowisku szkolnym. Stanowiły one ważną 

podstawę przy projektowaniu działań zapobiegawczych. Jednocześnie zidentyfikowano 

oczekiwania uczniów, ich rodziców i nauczycieli, co pozwoliło na sformułowanie potrzeb 

i priorytetów w działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły. 

Czynniki ryzyka: 

• Skutki psychospołeczne pandemii koronawirusa Covid-19 (syndrom PTSD) 

• nieprzestrzeganie przez uczniów ustalonych zasad w czasie nauki zdalnej, 

• trudności z samokontrolą, w szczególności problemy z wyrażaniem złości w sposób 

społecznie akceptowany,  

• trudności w umiejętności rozwiązywania konfliktów,  

• nadmierne korzystanie z Internetu, gier komputerowych, telewizji, 

• trudne sytuacje rodzinne, konflikty okołorozwodowe,  

• trudne sytuacje rodzinne będące skutkiem przymusowej izolacji społecznej 

• samotne rodzicielstwo 

Czynniki chroniące: 

• dobra atmosfera w szkole,  

• uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, 

• „mała szkoła” – brak anonimowości w szkole,  

• sukcesy uczniów,  

• działania integrujące w szkole – dodatkowe zajęcia integracyjne po powrocie do szkół  

• dobra współpraca ze środowiskiem rodzinnym,  

• silna więź emocjonalna dziecka z rodzicami,  

• współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną,  

• wypracowane procedury bezpieczeństwa,  

• bogata oferta zajęć pozalekcyjnych w formie online 

 

Jednocześnie określono problemy występujące w szkole, stanowiące podstawę działalności 

profilaktycznej w szkole: 

• konflikty między rówieśnikami, doświadczanie izolacji, braku tolerancji dla inności; 

https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2018/K_129_18.PDF
https://www.cinn.gov.pl/portal?id=166545
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• szkodliwe dla uczniów i klimatu społecznego szkoły korzystanie z nowoczesnych 

technologii informacyjnych i komunikacyjnych (niepożądane wzorce zachowania na 

portalach społecznościowych); 

• naruszanie dyscypliny szkolnej na lekcjach on-line; 

• ujawnianie w relacjach z innymi zachowań agresywnych i to zarówno agresji fizycznej 

jak i słownej, przy jednoczesnym niskim poziomie ujawniania przez uczniów zachowań 

empatycznych 

 

 

IV. Akty prawne. 

 

 

Podstawa prawna: 

 

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

483 ze zm.). 

 

2. Konwencja   o   Prawach   Dziecka,   przyjęta   przez   Zgromadzenie   Ogólne   Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526 ze zm.). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2021 r. poz.1762 oraz  Dz.U. 

z 2022 r. poz. 935). 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 

1915oraz Dz.U. z 2022 r. poz. 583). 

5. Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 oraz Dz.U. 

z 2022 r. poz.. 655, 1079, 1116, 1383, 1700, 1730). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). 

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. 

poz. 2050 ze zm.).  

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.).  

9. 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 2020 r. poz. 1449). 

10. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023. 

11. Statut Szkoły Podstawowej w Wandalinie . 

 
 

V. Wizja szkoły i placówki 
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Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu jest kultywowanie tradycji szkoły. 

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

 

1) powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 

2) zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 

3) respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

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

 

4) współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji 

 

5) stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły), 

 

6) współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

 

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

 

 

VI.  Misja szkoły i placówki. 

 

„WYCHOWANIE KU WARTOŚCIOM ” 

 

„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

- o to, ażeby bardziej był, a nie tylko więcej miał; aby więc poprzez to, co ma, co posiada, 

umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie 

tylko z drugim, ale i dla drugich” 

 

Jan Paweł II 

 

 

Jesteśmy dla naszych uczniów przewodnikami po wspólnej wędrówce przez świat. 

Pomagamy dziecku zrozumieć siebie i innych. Wyrabiamy nawyki bycia nie tylko z 

drugim, ale i dla drugich. Swoje działanie opieramy na takich wartościach jak: miłość, 

mądrość, wrażliwość, sprawiedliwość, solidarność, demokracja, pokój, wolność. 

Sylwetka absolwenta 

 

 

VII. Cel ogólny i cele szczegółowe programu wychowawczo-profilaktycznego 

 

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, 
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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. 

 

VIII. Sylwetka absolwenta szkoły – jakim człowiekiem ma być nasz absolwent? 
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Dążeniem Szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu 

społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za 

własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, powinien posiadać następujące cechy (na podstawie 

Załącznika nr 2): 

 

1) kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

 

2) zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

 

3) szanuje siebie i innych, 

 

4) jest odpowiedzialny, 

 

5) zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny życia, 

 

6) zna i rozumie zasady współżycia społecznego, 

 

7) jest tolerancyjny, 

 

8) korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i 

 

       technologie informatyczne, 

 

9) jest ambitny, 

 

10) jest kreatywny, 

 

11) jest odważny, 

 

12) jest samodzielny, posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych 

i cywilizacyjnych, podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne 

i innych, 

 

13) szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 

14) jest odporny na niepowodzenia, 

 

15) integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

 

 

IX. Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły i placówki. 

 

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, 
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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 

prowidłowemu rozwojowi i zdrowemu zyciu, 

 

5) prowadzenie wewnątrznego 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 
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ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych lub zachorowania na Covid-19, 

 

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, 

 

3) w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i 

satysfakcji życiowej, 

 

4) 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, 

 

5) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 

wychowanków 

 

6) zachowań ryzykownych,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. 

 

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 

1) wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 

2) przygotowanie  uczniów  do  prawidłowego  funkcjonowania  w  grupie  społecznej 

(szkole, klasie), 

 

3) wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
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4) rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 

5) budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 

6) przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 

7) przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 

8) troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 

1) zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 

2) znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 

3) promowanie zdrowego stylu życia, 

 

4) kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 

5) rozpoznawanie sytuacji  i  zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu, 

narkotyków) 

 

6) zapobieganie i eliminowanie z życia szkolnego agresji oraz przemocy rówieśniczej, 

 

7) niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 

8) wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 

9) uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

Dyrektor szkoły: 

 

1) stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 

2) sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 

3) 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, 

4) 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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5) współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem, oraz 

samorządem uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

 

6) czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 

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

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 

8) nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktyczneg 

 

Rada pedagogiczna: 

 

1) uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

 

2) opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go                     

w porozumieniu z radą rodziców , 

 

3) opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli                                

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 

4) uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 

5) uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Nauczyciele: 

 

1) współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 

2) są członkami zespołu nauczycieli i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

 

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

zagrożenie dla ucznia, 

 

4) reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 

5) przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 

6) udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 

7) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 

8) rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

 

9) wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

Wychowawcy klas: 

 

1) diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 
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2) rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 

3) 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, 

 

4) przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

 

5) zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 

6) oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

 

7) współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem z PPP w Opolu Lubelskim oraz specjalistami pracującymi z uczniami 

o specjalnych potrzebach, 

 

8) wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 

9) rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 

10) dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 

11) podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 

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

dzieci i młodzieży, 

 

13) podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

Rodzice: 

 

1) współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 

2) uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 

3) uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 

4) zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 

5) współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 

6) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 

7) rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną program wychowawczo-

profilaktyczny szkoły. 

 

Samorząd uczniowski: 
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1) jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

 

2) oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami                                 

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 

3) współpracuje z Radą Pedagogiczną, 

 

4) prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 

5) reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 

6) propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 

7) dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 

8) może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

X. Ceremoniał i tradycje szkolne 

 

1) uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego (wrzesień), 

 

2) sprzątanie świata (wrzesień), 

 

3) ślubowanie klasy pierwszej (październik), 

 

4) Dzień Edukacji Narodowej (październik), 

 

5) pasowanie na przedszkolaka (listopad), 

 

6) Narodowe Święto Niepodległości (listopad), 

 

7) tydzień witaminkowy (listopad), 

 

8) andrzejki szkolne (listopad), 

 

9) mikołajki klasowe (grudzień), 

 

10) jasełka (grudzień), 

 

11) kolędowanie wśród lokalnej społeczności (grudzień/styczeń), 

 

12) Dzień Babci i Dziadka (styczeń), 

 

13) choinka szkolna (styczeń), 

 

14) szkolne walentynki (luty), 

 

15) Dzień Bezpiecznego Internetu (luty), 

 

16) Dzień Kobiet (marzec), 

 

17) pierwszy dzień wiosny (marzec), 
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18) poranek wielkanocny (marzec/kwiecień), 

 

19) Dzień Ziemi (kwiecień), 

 

20) szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja (maj), 

 

21) Dzień Matki i Ojca (maj), 

 

22) Dzień Sportu (czerwiec), 

 

23) zakończenie roku szkolnego (czerwiec). 

 

 

XI. Plan działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole i placówce. 

 

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji. 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

 

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

 

2. 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. 

 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. 

 

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działalności charytatywnej. 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

 

2. Nauczyciele przeprowadzają zajęcia i akcje sprzyjające kształtowaniu postaw 

prozdrowotnych. 

 

3. Większość uczniów jest świadoma zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia                      

a zdrowiem. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

 

2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności 

samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji. 

 

3. Większość uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony. 
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4. Większość uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania 

swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności. 

 

5. Większość uczniów jest świadoma zależności pomiędzy odpowiednim 

stylem życia a zdrowiem. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

 

2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat 

umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji. 

 

3. Większość uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony. 

 

4. Większość uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania 

swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności. 

 

5. Większość uczniów jest świadoma zależności pomiędzy odpowiednim 

stylem życia a zdrowiem. 

 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

 

2. Przeprowadzenie zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat 

umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji. 

 

3. Większość uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony. 

 

4. Większość uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania 

swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności. 

 

 

Plan działań wychowawczo- profilaktycznych w roku szkolnym 2022/2023 uwzględnia 

również podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez 
kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, 
uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i 
realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i 
wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji 
klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez 
umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z 
zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb 
oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do 
podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i 
skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w 
procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w 
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szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w 
Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 
umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z 
wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 
„Laboratoria przyszłości”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia 
udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach 
ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ  WYCHOWAWCZO  -  PROFILAKTYCZNYCH 

 skierowanych do uczniów i rodziców w roku szkolnym 2022/2023. 

 

Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

                   Sfera fizyczna 

PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Zapoznanie z 

podstawowymi 

zasadami dbałości o 

zdrowie własne i innych 

oraz higienę ciała i 

umysłu. Szczególne 

zwrócenie uwagi na 

zalecenia i wytyczne w 

związku z epidemią 

COVID-19. 

Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą, lekcje 

wychowania do życia w rodzinie,  

Realizacja podstawy 

programowej 

Ze wszystkich przedmiotów 

 

 

cały rok 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

psycholog szkolny 

Rozmowy na temat szczepienia 

uczniów powyżej 12 r.ż. 

Wrzesień 2022 Dyrektor, 

wychowawcy 

Stałe monitorowanie sytuacji 

zdrowotnej uczniów w związku z 

epidemią COVID-19. 

Stosowanie zaleceń 

epidemicznych GIS, MEN, MZ. 

Pomiary temperatury ciała u 

uczniów, systematyczna 

dezynfekcja sal i pomieszczeń, 

przestrzeganie przepisów 

(noszenie maseczek, dystans 

społeczny). 

W razie potrzeby, przejście w 

tryb edukacji zdalnej i/lub 

hybrydowej.  

Bieżące informowanie rodziców 

o sytuacji epidemicznej w szkole 

oraz wytycznych w tym zakresie. 

 

według aktualnych 

wytycznych 

rządowych 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły. 

Zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się. 

Zajęcia z wychowawcą o 

tematyce niebezpieczeństw 

związanych z używaniem 

środków psychoaktywnych i 

stymulujących (lekcja dotycząca 

szkodliwego wpływu substancji 

psychoaktywnych i 

stymulujących na organizm). 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy 
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Pogadanka dotycząca zdrowych 

nawyków żywieniowych 

zapobiegających nadwadze oraz 

chorobom cywilizacyjnym. 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

 

Wychowawcy 

Psycholog 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

własne zdrowie, 

planowanie racjonalnego i 

aktywnego spędzania czasu 

wolnego. 

Zajęcia z wychowawcą nt. „W 

zdrowym ciele – zdrowy duch” 

poruszające tematykę aktywności 

psychoruchowej i jej wpływu na 

rozwój i zdrowie człowieka. 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele wf 

Organizacja Pierwszego Dnia 

Wiosny 

marzec 2023 Samorząd uczniowski 

Wychowawcy 

Obchody Dnia Dziecka w formie 

międzyklasowych rozgrywek 

sportowych 

 

czerwiec 2023 

Nauczyciele 

Uczestnictwo w wycieczkach 

turystyczno-krajoznawczych i 

tematycznych. 

 

według kart i 

harmonogramów 

wycieczek (terminy 

dopasowane do 

rozwoju sytuacji 

epidemicznej)  

Wychowawcy klas 

Nauczyciele 

Kształtowanie 

świadomości dotyczącej 

wykorzystania 

zainteresowań i uzdolnień 

jako skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie fizyczne i 

psychiczne. 

Udział uczniów w zajęciach 

wychowania fizycznego 

cały rok Nauczyciele WF 

Udział w zawodach i turniejach 

sportowych – np. Mikołajkowy 

Turniej 

według 

harmonogramu 

poszczególnych 

imprez  

Nauczyciele WF 

Wychowawcy klas 

Uczniowie 

Upowszechnianie 

wiedzy proekologicznej 

oraz kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec zagrożeń 

środowiska. 

Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą o ekologi 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

Udział w światowych akcjach 

ekologicznych – Sprzątanie 

Świata, Dzień Ziemi. 

wrzesień 2022 

kwiecień 2023 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 SFERA EMOCJONALNA   

Kształtowanie wytrwałości 

w działaniu i dążeniu do 

celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania 

się w sytuacjach sukcesu i 

porażki. 

 

Propagowanie zasad fair play 

podczas rozgrywek i zawodów 

sportowych. 

 

wg harmonogramu 

 

wszyscy nauczyciele 

Zajęcia z psychologiem lub 

wychowawcą o tematyce 

efektywnego uczenia się i 

dostosowania do różnych sytuacji 

życiowych (np. egzamin, zawody 

sportowe etc.) 

 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

 

Psycholog, 

wychowawcy 

Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu i 

sposobów radzenia sobie z 

nim. Przeciwdziałanie 

depresji, PTSD 

 

Zajęcia z psychologiem lub 

wychowawcą nt. stresu i 

sposobów przezwyciężania go. 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

 

Psycholog 

Lub wychowawcy 
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Kształtowanie 

konstruktywnego obrazu 

własnej osoby, 

świadomości mocnych 

stron, akceptacji ograniczeń 

i niedoskonałości. 

Zajęcia z wychowawcą i 

psychologiem nt. 

samoakceptacji, poczucia własnej 

wartości 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy, 

psycholog 

Doradztwo 

zawodowe – 

kształtowanie 

postawy świadomego 

wyboru ścieżki 

edukacyjno – 

zawodowej i 

planowanie kariery. 

Zajęcia o tematyce związanej z 

wyborem ścieżki edukacyjno- 

zawodowej w oparciu o 

predyspozycje i zainteresowania 

uczniów. 

 

październik 2022 

listopad 2022 

maj 2023 

szkolny doradca 

zawodowy 

wychowawcy 

Sfera psychiczna  

WSPIERANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  UCZNIA,  STOSOWNIE 

DO JEGO  POTRZEB  I  MOŻLIWOŚCI 

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa, rozwijanie 

umiejętności reagowania w 

sytuacjach kryzysowych, 

niesienia pomocy 

poszkodowanym 

Zapoznanie uczniów i 

egzekwowanie regulaminów i 

zarządzeń obowiązujących w 

szkole mających na celu 

zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa. Zwrócenie 

szczególnej uwagi na sytuację 

epidemiologiczną i 

przestrzeganie zaleceń w tym 

zakresie. 

wrzesień 2022 

cały rok 

Wychowawcy 

Rada Pedagogiczna 

Pracownicy 

administracyjni i 

porządkowi. 

Zajęcia wychowawcze nt. 

„Bezpieczne ferie”, „Bezpieczne 

wakacje” 

styczeń 2023 

czerwiec 2023 

Wychowawcy klas 

 

Zapoznanie uczniów i rodziców z 

procedurami obowiązującymi w 

szkole w sytuacjach zagrożenia i 

epidemii koronawirusa. 

Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji i alarmu 

przeciwpożarowego. 

wrzesień-październik 

2022 

Wychowawcy 

Dyrekcja szkoły 
 

Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą lub pielęgniarką na 

temat zasad udzielania pierwszej 

pomocy. 

 

cały rok Wychowawcy, 

pielęgniarka, 

ratownicy 

medyczni. 

Prowadzenie zajęć z zakresu 

profilaktyki zachowań 

ryzykownych z 

uwzględnieniem 

przygotowania do życia w 

rodzinie i problemów 

współczesnej młodzieży np. 

trudności wieku dojrzewania. 

 

cały rok Nauczyciel WDŻ 

Wychowawcy 
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Rozwijanie kompetencji 

cyfrowych przy 

jednoczesnym 

uświadamianiu zagrożeń 

związanych z 

korzystaniem z technologii 

informacyjno- 

komunikacyjnych 

Organizacja Dnia Bezpiecznego 

Internetu 

 

luty 2023 Nauczyciele 

informatyki 

Wychowawcy 

Konsultacje, pogadanki na 

temat: uzależnienia od 

cyberprzestrzeni, 

cyberbullyingu, stalkingu, 

mowy nienawiści w sieci, 

ochrony danych osobowych, 

świadomego korzystania ze 

środków masowego przekazu, 

w tym telefonów 

komórkowych, bankowości 

elektronicznej, portali 

społecznościowych. 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

wychowawcy, 

informatyk 

 

 

Prelekcja filmu pt.  “Na łeb, na 

szyję”, omawiającego problem 

uzależnienia od telefonu 

komórkowego (lub innego  

poruszającego tę tematykę). 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy 

Kształtowanie 

świadomości uczniów na 

temat uzależnień i 

zagrożeń z nimi 

związanych 

Zajęcia związane z tematyką 

uzależnień, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, 

środków zastępczych oraz 

nowych substancji 

psychoaktywnych 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

lub osobą z Sanepid  

 

Wychowawcy, 

zaproszeni specjaliści 

Zajęcia/rozmowy podnoszące 

świadomość uczniów nt. 

szkodliwości e-papierosów i 

innych nowych środków 

mogących zawierać substancje 

niebezpieczne (np. nieodurzająca 

marihuana itp.) 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i  

Wychowawcy 

Zajęcia informacyjno-

edukacyjne związane z 

problemem picia i nadużywania 

alkoholu. 

 

według rozkładów 

zajęć z 

wychowawcą  

 

Wychowawcy, 

Zaproszeni 

specjaliści 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów 

Prowadzenie zajęć nt. 

sposobów skutecznego 

rozwiązywania konfliktów i 

współpracy w grupie.  

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i  

Wychowawcy 

Spotkanie z 

mediatorem 

wg potrzeb Wychowawcy 

Budowanie atmosfery 

otwartości i przyzwolenia 

na dyskusję. Zapobieganie 

wzajemnej agresji i mowie 

Tworzenie w szkole atmosfery 

sprzyjającej otwartości i 

przyzwolenia na dyskusję w 

relacjach z uczniami, rodzicami, 

cały rok Wszyscy pracownicy 

szkoły 
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nienawiści.  nauczycielami i całą 

społecznością szkolną. 

Organizacja Szkolnych 

Walentynek- poczta 

walentynkowa 

luty 2023 Samorząd uczniowski 

Sfera społeczna  

KSZTAŁTOWANIE  POZYTYWNYCH  POSTAW  SPOŁECZNYCH  I  PROMOWANIE  

BEZPIECZNYCH  ZACHOWAŃ 

Uwrażliwianie na różne 

obszary ludzkich 

problemów i potrzeb 

poprzez krzewienie 

potrzeby udzielania 

pomocy - wolontariat 

Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą propagujących 

idee wolontariatu 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

Wychowawcy,  

Akcje charytatywne i wsparcie 

imprez i inicjatyw fundacji, 

stowarzyszeń itp. przy udziale 

Samorządu Uczniowskiego, 

wychowawców oraz innych 

nauczycieli  

cały rok Samorząd 

uczniowski, 

nauczyciele, 

wychowawcy 

Zbiórka karmy i innych 

artykułów dla zwierząt. 

listopad 2022 wychowawcy 

 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych, 

autoprezentacji, 

kompetencji 

społecznych. Wyrażanie 

własnych opinii, 

przekonań i poglądów w 

sposób szanujący 

innych. 

Prowadzenie zajęć z 

wychowawcą  

nt. „Dobry słuchacz – dobry 

nadawca” 

„Chcę rozumieć i być 

zrozumianym” 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

i  

Wychowawcy  

Wybory samorządów klasowych wrzesień 2022 wychowawcy 

Kampania wyborcza 

kandydatów na opiekuna i 

przewodniczącego SU, 

demokratyczne wybory 

maj 2023 Opiekun samorządu 

Samorząd uczniowski 

 

Organizacja przez SU 

konkursów, o różnorodnej 

tematyce, imprez i uroczystości 

cały rok Samorząd uczniowski 

opiekun SU 

Spotkania Samorządu 

Uczniowskiego z Dyrektorem 

szkoły 

wg potrzeb Dyrekcja 

szkoły, 

Samorząd 

uczniowski 

Zajęcia nt. sztuki autoprezentacji 

i przygotowania do rozmowy  

cały rok Doradca zawodowy, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Odpowiedzialne 

budowanie relacji 

koleżeńskich, stosowanie 

się do obowiązujących 

reguł 

Zajęcia z wychowawcą i 

psychologiem, zawarcie i 

przestrzeganie kontraktu 

klasowego 

 

wrzesień - 

październik 2022 

Wychowawcy, 

psycholog 

Prowadzenie szkolnej 

„anonimowej  skrzynki na 

sygnały” 

cały rok Dyrekcja 

Rada Pedagogiczna 

Zajęcia z wychowawcą i 

rodzicami nt. aktów prawnych 

wrzesień - 

październik 2022 

Wychowawcy 
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obowiązujących w szkole 

Inspirowanie do 

aktywności twórczej i 

twórczego myślenia. 

Samorealizacja poprzez 

twórcze działanie. 

Kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości. 

Propozycje funkcjonowania  kół 

zainteresowań 

- SKS 

- biologiczne 

- informatyczne 

- koło misyjne 

cały rok 

według potrzeb 

Opiekunowie 

kół 

zainteresowań,  

Aktywny udział w 

uroczystościach szkolnych i 

konkursach 

cały rok Nauczyciele wg 

harmonogramu 

Konkursy biblioteczne. cały rok Pracownik biblioteki 

Światowe Dni Języków Obcych i 

konkursy językowe 

wrzesień 2022 Nauczyciele języków 

obcych 

Jasełka szkolne grudzień 2022 Katecheta, 

nauczyciele 

przedmiotów 

humanistycznych 

Światowe Dni Tabliczki 

Mnożenia i konkursy na 

Klasowego Mistrza Tabliczki 

Wrzesień/październik 

2022 

Nauczyciele 

matematycy 

   

Międzynarodowy Dzień Języka 

Ojczystego. 

luty 2023 Nauczyciele języka 

polskiego 

Organizacja szkolnych 

Andrzejek i Zabawy 

Choinkowej 

listopad Samorząd 

Uczniowski, 

nauczyciele wg. 

harmonogramu 

   

   

Uroczystość szkolna z okazji 

zakończenia roku szkolnego. 

czerwiec 2022 r. Samorząd 

uczniowski, Rada 

Pedagogiczna 

Strefa aksjologiczna  

 

Kultura, przekaz norm i wzorów zachowań, kształtowanie osobowości i tożsamości narodowej 

Kształtowanie 

pozytywnego stosunku do 

procesu kształcenia 

Pogadanki z wychowawcą, 

nauczycielami na temat sfery 

motywacyjnej, inspirowanie do 

osiągania sukcesów i 

przygotowanie do radzenia 

sobie z niepowodzeniami. 

 

 

cały rok 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Organizowanie pomocy uczniom 

z trudnościami w nauce w oparciu 

o diagnozę oraz analizę orzeczeń 

i opinii z Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznych.  

cały rok 

według potrzeb 

Dyrekcja, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele. 

 

Organizacja wyjazdów uczniów 

na zajęcia/wykłady/warsztaty 

cały rok 

według potrzeb 

Wychowawcy, 

nauczyciele 
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organizowane przez ośrodki 

naukowe/uczelnie wyższe. 

– pokazy fizyczne 

przedmiotowcy  

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze 

Organizowanie imprez o 

tematyce ukulturalniającej, 

wyjazdów do kina, teatru, 

domów kultury. Wycieczki 

dostosowane do 

zapotrzebowania 

poszczególnych klas. 

  

cały rok 

według potrzeb 

według 

harmonogramów i 

kart wycieczek. 

Wychowawcy, 

nauczyciele. 

Wychowanie do wartości - 

kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji 

związanych z rodziną, 

szkołą i społecznością 

lokalną. 

Prowadzenie zajęć o tematyce 

patriotycznej na lekcjach języka 

polskiego, wiedzy o 

społeczeństwie, historii, zajęć z 

wychowawcą. Upamiętnienie 

ważnych rocznic i świąt 

narodowych.   

cały rok 

według kalendarza 

według uchwał 

sejmowych RP. 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

wymienionych 

przedmiotów.  

Organizacja szkolnych mikołajek grudzień 2022 Samorząd 

uczniowski 

Organizacja wigilijek klasowych: 

„Tradycje Świąt Bożego 

Narodzenia” 

grudzień 2022 Wychowawcy 

Uroczystość z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej 

14 października 

2022 

Samorząd 

Uczniowski i 

nauczyciele wg. 

Harmonogramu. 

Organizacja innych 

patriotycznych konkursów (np. 

konkurs gwarowy, pieśni 

polskiej i regionalnej, Dnia 

Pamięci Ofiar Stanu Wojennego, 

Dnia Niepodległości, Święta 

Konstytucji 3 Maja) 

według kalendarza Nauczyciele 

przedmiotowi. 

 

Powyższy plan działań wychowawczo- profilaktyczny może być modyfikowany, 

zmieniany i uzupełniany o nowe zagadnienia oraz powinien być dostosowany do grupy 

wiekowej, w której bedzie realizowany. 

 

XI. Ewaluacja 

 

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, 

 

4) rozmowy z rodzicami, 
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5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez wychowawców systematycznie poprzez 

sporządzenie sprawozdań wychowawczych na koniec I oraz II semestru. 

 

Załącznikiem do szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły są roczne 

plany  wychowawczo-profilaktyczne dotyczące poszczególnych  

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

Szkoły Podstawowej w Wandalinie w dniu 22.09.2022 r. po uprzednim 

zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta ewaluacyjna programu na koniec roku szkolnego: 
1. Co znaczy, że czujesz się bezpiecznie w szkole? 

W  szkole nie ma przemocy fizycznej, nikt i nic nie zagraża mojemu życiu i 

zdrowiu. 

Zaznacz na skali  

 

  

         0……………… ………………………….  10 
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Czuję się swobodnie, nie odczuwam lęku przed nauczycielami czy innymi 

uczniami, wiem, że nikt nie chce wyrządzić mi przykrości lub krzywdy.  

Zaznacz na skali od 1 do 10 

 

 

0………………………………………………10 

 

2. Jakie twoim zdaniem szkoła podejmuje działania, aby w szkole uczniowie czuli 

się bezpiecznie 

(właściwe zakreśl) 

a) nauczyciele poruszają tematy związane z bezpieczeństwem na lekcjach 

często        czasami           rzadko         nigdy 

b) szkoła reaguje na każdy przejaw przemocy adekwatnymi działaniami 

zaradczymi 

zawsze    najczęściej          czasami    zbyt rzadko       nigdy 

c) realizowane są różne formy innych zajęć, których celem jest podniesienie 

poczucia bezpieczeństwa w szkole (pogadanki, wyjścia, spotkania ze 

specjalistami, zapobieganie konfliktom, mediatorzy itd….) 

 

zdecydowanie tak,   

raczej tak,   

wystarczająco,    

czasami są organizowane,  

 zbyt  rzadko,   

wcale   

 

Inne ( Wymień jakie?) 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…… 

 

3. Czy zdarzyło ci się być ofiarą dyskryminacji w szkole? 

Tak                 Nie 



 

 27 

 

Jeżeli odpowiedziałeś tak, to jaki  to był rodzaj dyskryminacji 

a) ze względu na płeć 

b) ze względu na swoje zainteresowania 

c) ze względu na wyznawane poglądy 

d) ze względu na wyznawaną wiarę 

e) ze względu na status ekonomiczny 

f) ze względu na pochodzenie 

  

4. Czy zdarzyło ci się być świadkiem dyskryminacji w szkole? 

Tak                 Nie 

Jeżeli odpowiedziałeś tak, to jaki  to był rodzaj dyskryminacji 

g) ze względu na płeć 

h) ze względu na swoje zainteresowania 

i) ze względu na wyznawane poglądy 

j) ze względu na wyznawaną wiarę 

k) ze względu na status ekonomiczny 

l) ze względu na pochodzenie 

 

 

 

 

5. Oceń na skali następujące stwierdzenia: 

 

W szkole  uczę się odpowiedzialności i szacunku do innych. 

 

Jestem dumny z tego, że uczę się w tej szkole. 

 

Zdecydowanie tak, raczej tak, zgadza się, w niewielkim stopniu, raczej nie, 

zdecydowanie nie 
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Nasi nauczyciele rozwijają w nas umiejętności, które będą nam potrzebne w 

życiu. 

 

Zdecydowanie tak, raczej tak, zgadza się, w niewielkim stopniu, raczej nie, 

zdecydowanie nie 

 

Wierzę, że motywem działania naszych nauczycieli jest dobro uczniów. 

 

Zdecydowanie tak, raczej tak, zgadza się, w niewielkim stopniu, raczej nie, 

zdecydowanie nie 

 
 


