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SZKOLNY PROGRAM                                                

WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY                                           

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ                                                           

W NIEDŹWIEDZIU 

 

 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny   na rok szkolny 2019/2020 modyfikowany  na podstawie  diagnozy w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych  

z używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych.  
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   Zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017r. poz.59) art 26, art 84 ust. 2 pkt 1, i ust.3. Szkoła Podstawowa  

od 1 września 2017 r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący:  

 treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

 treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane na podstawie 

przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli  

i rodziców.  

W opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego uwzględniono również Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia                          

14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej(Dz.U. U. z 2017r. poz.356). 

 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej  

i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1 pkt 3. ustawy Prawo 

oświatowe). Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować 

postawy, umożliwiać korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz zapobiegać zagrożeniom poprzez 

profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom i wsparcie uczniów w trudnych sytuacjach. 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów 

w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie 

wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego  

i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją 
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szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz 

troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

Celem programu jest działalność wychowawczo-profilaktyczna polegająca na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia  

i bezpieczeństwa oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

  fizycznej – ukierunkowanej na kształcenie umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych, 

 emocjonalnej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, na osiągnięcie właściwego stosunku do siebie  

i innych ludzi, 

 społecznej – ukierunkowanej na właściwe pełnienie ról społecznych oraz kształtowanie umiejętności dokonywania samodzielnej oceny 

wzorów i norm społecznych, 

  duchowej – ukierunkowanej na zdobycie stabilnego systemu wartości i docenienie znaczenia zdrowia i sensu życia. 

 

Zadania programu są ukierunkowane na wartości, które wyznaczają cele wychowania: 

 budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

 wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, 

 rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich oraz wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

 kształtowanie hierarchii wartości, 

 planowanie własnego rozwoju (w tym preorientacja zawodowa), 

 wspieranie działalności charytatywnej i promowanie wolontariatu, 

 wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 
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 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych relacji między wszystkimi członkami społeczności 

szkolnej, 

 eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami, 

 pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, 

 przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. 

Model absolwenta  

Absolwent powinien być: 

 świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych, 

  aktywny:  rozwija swoje zainteresowania i pasje, jest kreatywny, przedsiębiorczy, posługuje 

             się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi, wykorzystuje zdobytą wiedzę w praktyce, 

 empatyczny: rozumie potrzeby drugiego człowieka i stara się je zaspokoić, 

 optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych,    

 patriotą: szanuje symbole narodowe i europejskie, kultywuje tradycje narodowe, dba o miejsca pamięci narodowej, zna ważne 

wydarzenia  i  postacie związane z historią Polski, 

  tolerancyjny: prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych, 

 odpowiedzialny: stara się przewidywać skutki swoich działań, jest gotów ponosić konsekwencje swoich czynów, w grupie poczuwa się 

do współodpowiedzialności. 
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Struktura oddziaływań wychowawczych 

 

Dyrektor i wicedyrektor  szkoły: 

 stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczo - profilaktycznego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,  

 dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia 

nowych rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub 

metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań,  

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Nauczyciele: 
 

 uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia, 

 udzielają uczniom  pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 są kreatywni, otwarci na wyzwania, podnoszą swoje kwalifikacje, 
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Wychowawcy klas: 

 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi  

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom uczniów, 

 zachęcają rodziców do większego zainteresowania się problemami własnych dzieci 

 

Zespół wychowawców: 
 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej szkoły, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 
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Pedagog szkolny: 

 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną i psychologiczną w odpowiednich formach, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 dba o dobre relacje uczniów w szkole, 

 współpracuje z nauczycielami i rodzicami w zakresie działań  wychowawczych i profilaktycznych, 

 udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom  uczniów, 

 podejmuje działania  profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu i przestępczości dzieci i młodzieży, 

 współpracuje z sądem, policją,  asystentem rodzin, kuratorem, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

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

profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

 

Rodzice: 

 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z dyrektorem,  wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
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Samorząd uczniowski: 
 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących  kolegów, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

 

Diagnoza potrzeb w zakresie wychowania i profilaktyki dokonana na podstawie analizy potrzeb szkoły poprzez: 

 Wnioski i rekomendacje ewaluacji wewnętrznej, 

 Badania ankietowe  skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców, 

 Rozmowy kierowane z przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego, 

 Spostrzeżenia wychowawców na temat klasy, 

 Dokumentacje  pedagoga i wychowawców, 

 Rozmowy indywidualne z uczniami, nauczycielami i rodzicami. 

 

Najważniejsze obszary problemowe zdiagnozowane w szkole: 

 Występowanie niewłaściwych postaw i zachowań (wulgaryzmy, przezywanie, dokuczanie), 

 Uczniowie nie przestrzegają ustalonych reguł na przerwach i w czasie lekcji, 

 Uczniowie nie czują się zachęcani do wyrażania swoich poglądów, 

 Brak ambicji i pracy na miarę swoich możliwości, 



9 
  

 Konflikty rówieśnicze, 

 Trudności w radzeniu sobie ze stresem, 

 Podważanie ocen, wywieranie presji na nauczycielu , 

 Brak szacunku wobec siebie i nauczycieli. 

 

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: 

 obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników niepedagogicznych, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez zespół ds. ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. 

Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu zostanie 

zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 
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Treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym skierowane               

do uczniów szkoły podstawowej. 

Zadania  Formy i sposoby realizacji Odbiorcy Odpowiedzialni 

 

1. Promocja zdrowego trybu 

życia i postawy 

prozdrowotnej. 

 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia: poznanie zasad 

zdrowego odżywiania, przygotowywanie zdrowych 

posiłków, udział w akcjach Program dla szkół, przerwy     

śródlekcyjne, gry i zabawy na świeżym powietrzu,      

wycieczki, uświadamianie konieczności dostosowania  

ubioru do aktualnej pogody. 

2. Dbanie o zdrowie, higienę osobistą, estetykę własną 

 i otoczenia: wykorzystanie bieżących sytuacji szkolnych, 

lekcje o chorobach brudnych rąk, higiena narządów wzroku 

i słuchu, udział w Dniach Promocji Zdrowia,  udział  

w konkursach plastycznych. Realizacja programu: Znamię, 

znam je. 

3. Zapobieganie wadom postawy: wdrażanie zaleceń 

programu Lekki tornister, ćwiczenia śródlekcyjne, 

dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu 

uczniów. 

4. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym: 

realizacja programu Trzymaj formę, organizacja Dnia 

Sportu, udział w zawodach sportowych, koło taneczne i 

sportowe, klub podróżnika. 

5. Uświadamianie uczniom zagrożeń wynikających z palenia 

tytoniu, używania e-papierosów, picia alkoholu, używania 

substancji psychoaktywnych. Realizacja    programu: Bieg 

po zdrowie, Znajdź właściwe rozwiązanie. 

 

 

 

Uczniowie kl. I - V 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

Uczniowie kl. I-III 

 

 

 

Uczniowie kl. IV-

VIII 

 

 

Uczniowie  

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przyrody, biologii 

 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele WF  

 

 

 

Wychowawcy 

pedagog 
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6. Pogadanki na temat okresu dojrzewania: Między nami 

kobietkami. 

7. Pogadanki na temat zdrowia i zdrowego trybu życia: na 

godzinach wychowawczych i innych zajęciach 

edukacyjnych. 

8. Zachęcanie do aktywnego wypoczynku w czasie wolnym 

9. Przeciwdziałanie i walka z próchnicą: realizacja programu 

profilaktycznego Fluoryzacja zębów. 

10.  Kształcenie umiejętności posługiwania się w sposób 

odpowiedzialny technologią informatyczną dostosowaną do 

predyspozycji psychofizycznych i zdrowotnych ucznia. 

11. Posługiwanie się rzetelnymi źródłami informacji o zdrowiu, 

chorobach, świadczeniach i usługach zdrowotnych: lekcje 

edukacji dla bezpieczeństwa. 

12. Ćwiczenie umiejętności radzenia sobie ze stresem. 

13. Propagowanie postaw proekologicznych: udział  

w konkursach, akcjach: Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi, 

wycieczki przedmiotowe, turystyczno-krajoznawcze, 

kształcenie umiejętności segregowania i wtórnego 

wykorzystania odpadów, realizowanie treści związanych  

z ochroną przyrody w ramach zajęć lekcyjnych. 

Uczennice kl.VI 

 

Uczniowie  

 

 

Uczniowie  

Uczniowie kl. I –V 

 

Uczniowie  

 

 

 

Uczniowie  

 

Uczniowie  

Uczniowie  

Nauczyciele 

WDŻwR 

Nauczyciele 

wychowawcy 

 

Wychowawcy  

Pielęgniarka 

 

Nauczyciele 

informatyki i zajęć 

komputerowych  

 

Nauczyciel 

edukacji dla 

bezpieczeństwa  

Wychowawcy 

pedagog 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

przyrody i biologii 

 

2. Dbanie o bezpieczeństwo 

podczas nauki i zabawy. 

 

 

1. Zaznajamianie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu 

drogowego: udział w akcji Bezpieczna droga do Szkoły. 

Przeprowadzenie Małopolskiego Konkursu: Odblaskowa 

szkoła. 

2. Zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi  

i właściwymi sposobami formułowania komunikatów  

z prośbą o pomoc. 

3. Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za zdrowie własne 

i innych. 

4. Realizacja programu Akademia Bezpiecznego Puchatka. 

 

Uczniowie   

 

 

Uczniowie 

 

 

 

Uczniowie  

 

Uczniowie kl. I 

 

Wychowawcy  

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

wychowawcy 

pedagog 

wychowawcy 



12 
  

5. Edukowanie uczniów na temat przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa podczas wyjść i wycieczek szkolnych, ferii 

i wakacji. 

6. Realizacja programu wychowania komunikacyjnego: 

egzamin na kartę rowerową. 

7. Kształcenie świadomego i odpowiedzialnego korzystania 

ze środków społecznego przekazu,  w tym Internetu  

 i radzenie sobie z przemocą  w cyberprzestrzeni: lekcje 

informatyki, wos-u, pogadanki w ramach godzin 

wychowawczych. 

8. Ćwiczenie umiejętności udzielania pierwszej pomocy 

przedmedycznej w sytuacjach zagrożenia zdrowia  

i życia: szkolenia dla nauczycieli i innych pracowników 

szkoły, szkolenia dla uczniów. 

9. Poznanie zasad właściwego zachowania w razie 

uruchomienia sygnałów alarmowych: godziny 

wychowawcze, lekcje edukacji dla bezpieczeństwa,   

próbny alarm przeciwpożarowy. 

 

 

 

Uczniowie IV 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

Uczniowie, 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

 

Uczniowie, 

nauczyciele, 

pracownicy szkoły 

 

nauczyciele 

 

 

nauczyciel techniki 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

informatyki i zaj. 

komputerowych 

 

dyrektor, 

wychowawcy, 

nauczyciel eduk. 

dla bezpiecz. 

dyrektor 

 

 

3. Zapobieganie  

uzależnieniom, 

zapobieganie agresji, 

przemocy i demoralizacji 

uczniów. 

 

      

      1.  Diagnozowanie dzieci i młodzieży pod kątem 

            ewentualnych zagrożeń: obserwacje, rozmowy  

            z wychowawcą, pedagogiem. 

       2.  Uświadamianie uczniom i ich rodzicom zagrożeń 

            wynikających z palenia tytoniu, używania  

            e-papierosów, picia alkoholu, używania leków,     

            narkotyków i dopalaczy: pogadanki w ramach godzin  

            wychowawczych, spotkań  

            z pedagogiem, specjalistami z zakresu uzależnień;  

            spektakle profilaktyczne, rozmowy podczas Dni 

            Promocji Zdrowia. 

       3.  Wspieranie uczniów i rodziców w rozwiązywaniu    

            problemów związanych z uzależnieniem od komputera, 

 

Uczniowie 

 

 

Uczniowie 

 rodzice 

 

 

 

 

 

 

Uczniowie 

 rodzice 

 

Wychowawcy 

pedagog 

 

Wychowawcy 

pedagog 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

pedagog 
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           agresji i przemocy oraz cyberprzemocy. 

       4. Rozpoznawanie i eliminowanie zachowań dotyczących 

           przemocy fizycznej, psychicznej, tym werbalnej, wobec  

          siebie i innych: obserwacja, wykorzystanie monitoringu  

          szkolnego, współpraca z pielęgniarką szkolną, 

          pedagogiem, instytucjami udzielającymi pomocy 

          i wsparcia, pogadanki na godzinach wychowawczych. 

      5. Zapobieganie samowolnemu opuszczaniu zajęć 

          lekcyjnych: systematyczna kontrola absencji, rozmowy  

          indywidualne z uczniami i rodzicami, omawianie   

          konsekwencji takich zachowań. 

       6. Kierowanie osób potrzebujących do odpowiednich 

           instytucji np.: Poradnia Psychologiczno-pedagogiczna,  

           GOPS, policja, sąd rodzinny. 

       7. Współpraca z rodzicami w zakresie rozwiązywania  

            problemów wychowawczych. 

        8.  Uwrażliwianie na problemy społeczne i potrzeby  

            innych ludzi (udział w akcjach charytatywnych 

            i w wolontariacie). 

      9. Kształtowanie właściwych zachowań w stosunku do 

            innych ludzi i zwierząt, tolerancji na różnorodność  

            kulturową i wyznaniową, postawy asertywnej, empatii, 

            potrzeby właściwego spędzania czasu wolnego oraz  

            stosowanie systemu wzmocnień pozytywnych. 

     10.Wzmacnianie zainteresowania nauką szkolną, silnej 

           więzi z rodziną, wiary w możliwości osiągnięcia celów,  

            szacunku do samego siebie, pozytywnej samooceny.  

 

Uczniowie 

 rodzice 

 

 

 

 

Uczniowie 

 rodzice 
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 rodzice 

 

Rodzice 
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pedagog 
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opiekun koła 

wolontariatu 

 

 

 

 

Wychowawcy 
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4. Rozwijanie postaw 

patriotycznych  

i obywatelskich, 

wzmacnianie poczucia 

 

1. Poznanie historii, tradycji, kultury „małej ojczyzny”  

i regionu: odwiedzanie i troska o miejsca pamięci 

narodowej, upamiętnianie postaci, wydarzeń z przeszłości, 

wycieczki,  udział w uroczystościach gminnych. 

 

Uczniowie 

 

 

 

 

Wychowawcy 

nauczyciel historii 
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tożsamości narodowej 

oraz więzi ze 

społecznością lokalną. 

 

2. Kultywowanie tradycji szkolnych, organizacja w szkole 

uroczystości z okazji świąt narodowych, Dzień Patrona 

Szkoły rola szkolnego sztandaru. 

3. Organizacja wyjazdów do miejsc pamięci. 

4. Kształtowanie i rozwijanie potrzeby uczestnictwa  

w kulturze: organizacja wyjazdów do teatru, muzeum, kina, 

spotkań z ludźmi kultury. 

5. Budzenie szacunku dla symboli narodowych 

 i europejskich. 

6. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych 

krajów: Dzień Europejski, koncerty filharmonii, żywe 

lekcje historii, konkursy. 

7. Docenianie cnót obywatelskich (odpowiedzialność, troska o 

dobro wspólne, aktywność, przedsiębiorczość, solidarność, 

tolerancja, odwaga cywilna) poprzez poznanie działań 

wybitnych Polaków: na wybranych zajęciach 

edukacyjnych, udział w konkursach. 

8. Uwrażliwienie na potrzeby społeczne i potrzeby innych 

ludzi: udział w kampaniach społecznych, szkolne koło 

wolontariatu, organizacja zespołów pomocy koleżeńskiej. 

9. Kształtowanie postaw szacunku dla tradycji literackiej jako 

podstawy tożsamości narodowej: konkursy recytatorskie 

 i konkursy czytelnicze. 

10. Zacieśnianie współpracy ze społecznością lokalną: festyny, 

akcje charytatywne, zaangażowanie w akcje społeczne 

(wolontariat), OSP. 

Uczniowie 
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Nauczyciele 
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opiekun koła 

wolontariatu 

Wychowawcy 

nauczyciele 

Dyrektor, 

nauczyciele 

 

 

5. Rozwijanie i wspieranie 

rozwoju emocjonalnego  

i intelektualnego. 

 

 
1. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli  
2. Kontrolowanie zachowania i emocji, kreowanie własnego 

wizerunku i samooceny.  
3. Traktowanie uczniów  z życzliwością i empatią, stwarzanie 

 

Uczniowie 

Uczniowie 

 

Uczniowie 

 

Wychowawcy 

pedagog 

 

Nauczyciele 
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możliwości wyrażania własnych opinii. 

4. Poszanowanie poczucia wartości uczniów poprzez 

docenianie ich osiągnięć w nauce i zachowaniu oraz 

różnych innych formach działalności. 

5. Rozwijanie  umiejętności rozpoznawania własnych emocji, 

uczuć, predyspozycji i deficytów, wdrażanie do 

autorefleksji: zajęcia integracyjne, godziny 

wychowawcze, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i inne 

zajęcia edukacyjne. 

6. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału, 

rozwijanie indywidualnych talentów i uzdolnień, radzenie 

sobie z własnymi niedoskonałościami; praca z uczniem 

zdolnym (koła zainteresowań,  konkursy, olimpiady)  

i uczniem o specyficznych  potrzebach edukacyjnych. 

7. Kształtowanie hierarchii wartości: rozwijanie zdolności 

dostrzegania wartości – prawdy, dobra, piękna, szacunku 

dla człowieka; stosowanie zasady etyki. 

8. Wczesne rozpoznawanie i korygowanie trudności 

edukacyjnych. 

9. Praca z dzieckiem ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

10. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach  

i olimpiadach. 
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pedagog 
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przedmiotów 

 

6. Kształtowanie aktywnej 

postawy wobec wyboru 

kierunku kształcenia  

i zawodu. 

 

 

1.  Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru   szkoły,  

      zawodu, zakładu pracy.  

2.  Planowanie dalszej edukacji uwzględniające własne  

     zainteresowania, zdolności i umiejętności oraz sytuację na 

     rynku pracy: godziny wychowawcze,  doradztwo zawodowe,       

     lekcje wos-u, pozyskiwanie  materiałów informacyjnych. 

               

 

Uczniowie 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele, 

specjaliści 
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 3. Kształtowanie umiejętności analizy swoich mocnych  

       i słabych stron, wyzwalanie wewnętrznego potencjału  

       uczniów. 

4.  Poznanie specyfiki różnych form kształcenia i zawodów: 

     uczestniczenie w dniach otwartych wybranych szkół,     

     współpraca z SPPPK, warsztaty, wycieczki do zakładów     

     pracy, zapraszanie  przedstawicieli różnych zawodów. 

Uczniowie 

 

 

Nauczyciele, 

specjaliści 

 

 

7. Dbanie o prawidłowe 

relacje między wszystkimi 

członkami społeczności 

szkolnej. 

 

 

1. Kształtowanie poczucia przynależności do grupy 

rówieśniczej, klasy, szkoły. 

2. Wdrażanie do współdziałania w grupie i zespołach 

klasowych; dostrzeganie korzyści płynących z tych form 

pracy (zapobieganie wyobcowaniu, możliwość wymiany 

myśli i doświadczeń): znajomość cech dobrego kolegi, 

przyjaciela, gry i zabawy integracyjne, praca w grupach 

podczas zajęć edukacyjnych. 

3. Adaptacja nowych osób w środowisku szkolnym. 

4. Reagowanie na wszelkie przejawy przemocy: 

- obserwacja zachowań, monitoring szkolny, rozmowy  

z wychowawcą i nauczycielami, pedagogiem, rodzicami, 

kierowanie na zajęcia specjalistyczne, współpraca  

z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia. 

5. Uczenie właściwego pojęcia tolerancji, odwagi  

w reagowaniu na niesprawiedliwość, krzywdę drugiego 

człowieka. 

6. Kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich poglądów. 

7. Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi  

z Konwencji o prawach Dziecka. 

8. Organizowanie imprez integracyjnych: karnawałowy bal 

przebierańców dla uczniów, walentynki, andrzejki, 

dyskoteki szkolne, ogniska; rozgrywki sportowe w ramach 
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szkolnych festynów, wycieczki pracowników szkoły. 

 

8. Kształcenie umiejętności 

rozwiązywania 

problemów opiekuńczo-

wychowawczych.  

 

 

1. Nawiązanie efektywnej współpracy z uczniem. 

2. Wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka. 

3. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka  

w szkole i poza nią. 

4. Dostarczanie aktualnych informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych 

poprzez spotkania ze specjalistami. 

5. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

6. Zebrania i konsultacje dla rodziców. 

7. Zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach Dziecka, 

Statutem Szkoły i regulaminami poprzez stronę internetową 

szkoły (formy papierowe dostępne w bibliotece szkolnej). 

8. Pełnienie opieki nad dziećmi w świetlicy szkolnej  

z uwzględnieniem potrzeb rodziców. 

9. Pomoc materialna dzieciom z rodzin o niskim statusie 

materialnym, niewydolnym wychowawczo oraz 

znajdującym się w sytuacji kryzysowej: współpraca  

z GOPS-em, asystentem  rodzin, kuratorem, pozyskiwanie  

sponsorów. 

10. Udostępnianie wykazu instytucji, w których można uzyskać 

pomoc specjalistyczną. 

11. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i  rodziców,  

w zakresie norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku  rozwojowego, poprzez uczestnictwo, 

np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 

12. Promowanie społecznie pożądanych zachowań uczniów, 

lekcje poświęcone właściwej hierarchii wartości. 
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