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Rozdział I 

Akty prawne Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 

 Powszechną Deklarację Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; 

 Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela; (Dz. U. z 2017 r. poz. 

1189) ogłoszono dnia 22 czerwca 2017 r.   

 Konwencję o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.; 

 Ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi zmianami; 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. z 1994 r. 

Nr 111, poz. 535 z późn. zm.) 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych z dn. 9 listopada 1995 r. (Dz.U. z 1996 r. Nr 10, poz. 55 z późn. zm. ) 

 Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U 1997 nr 78, 

poz. 483 ze zm.); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 31 stycznia 2003 r. w 

sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami. (Dz.U. z 2003 r. Nr 26, poz. 226 ) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 czerwca 2015 r. w 

sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i 

słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach 

publicznych. 

 Rozporządzenie MEN z dnia 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. 

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

ogłoszona 11 stycznia 2017 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego           oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  w tym dla uczniów 

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla 
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szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla 

szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 356) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017 r. w sprawie 

ramowych planów nauczania dla publicznych szkół 

 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 czerwca 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w 

publicznych przedszkolach i szkołach (Dz. U. poz. 1147)  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 czerwca 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu realizacji edukacji dla 

bezpieczeństwa (Dz. U. poz. 1239) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 29 czerwca 2017 r. w sprawie 

dopuszczalnych form realizacji obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego 

(Dz.U. poz. 1322). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie 

szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty 

(Dz.U. poz. 1512) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach 

 Statut szkoły 
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Rozdział II 

Wstęp do Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 

 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. 

Działalność wychowawcza szkoły należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej 

państwa. Wychowanie młodego pokolenia jest zadaniem rodziny   i szkoły, która w swojej 

działalności musi uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego 

obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest 

wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. 

 Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie                

i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają 

ich wszechstronny i harmonijny rozwój a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego 

człowieka. 

 Szkoła, przedszkole jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać 

wychowanków w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić 

korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów oraz 

zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałanie istniejącym zagrożeniom   

i wsparcie uczniów, dzieci przedszkolnych w trudnych sytuacjach. Zadania wychowawcze 

Zespołu Oświatowego są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest 

wszechstronny rozwój wychowanka w wymiarze emocjonalnym, społecznym, 

kulturalnym, moralnym, ekologicznym, zdrowotnym i intelektualnym. 

 Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem 

szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Program wychowawczo-profilaktyczny 

szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia 

wymagania opisane w podstawie programowej. Szkolny program wychowawczo-

profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań wychowawczych 

zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki            

i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  
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Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych, analiz wyników uczniów w nauce), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania 

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

nauczycieli, uczniów, rodziców). 

Program wychowawczo - profilaktyczny na lata 2018-2021 powstał w oparciu                    

o obserwacje, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i Samorządem Szkolnym. 

 

1. Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Dyrektor: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i 

opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, wspiera 

finansowo, 

 organizuje działania profilaktyczne w środowisku szkolnym,  

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka  

 umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i 

religijnej,  

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego,  

 organizuje spotkania szkoleniowe dla nauczycieli,  

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

Nauczyciele: 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów,  

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o 

rozpoznanie potrzeb uczniów,  

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i 

poza jej terenem np. na wycieczkach szkolnych,  

 świadczą pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 
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Wychowawcy klas: 

 prowadzą w różnych formach szkolenia i konsultacje dla rodziców,  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego,  

 sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą 

warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w 

społeczeństwie,  

 uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości,  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu 

wychowawczego szkoły,  

 nadzorują pomoc psychologiczno- pedagogiczną w swojej klasie. 

 

Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go           

w porozumieniu z Radą rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli            

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

Rodzice: 

 współdziałają ze sobą i nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci,  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów,  

 proponują pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w domu. 

 

Pracownicy niepedagogiczni: 

 reagują na przejawy negatywnych zachowań i informują o tym wychowawcę klasy, 

 wyrażają swoją opinię na temat oceny zachowania uczniów, 

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczych.  
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Rada Rodziców: 

 współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich wypoczynku,  

 współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego Szkoły, 

 reprezentowanie Szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających                        

do doskonalenia jej statutowej działalności, 

 działanie na rzecz opiekuńczej funkcji Szkoły. 

 

Samorząd Uczniowski: 

 inspiruje i organizuje życie kulturalne i intelektualne na terenie Szkoły, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

Wszyscy uczniowie naszej szkoły są podatni oddziaływaniom tego programu. 

Nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele wychowawcy uwzględniają go przy realizacji klasowych planów pracy. 

Rodzice uczniów naszej szkoły czynnie współpracują przy jego realizacji. 
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Rozdział III 

Misja szkoły 

 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 

przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju 

uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku   

i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu 

dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie 

pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły 

jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli     

i rodziców. 
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Rozdział IV 

Cel ogólny i cele szczegółowe Programu Wychowawczo - Profilaktycznego 

 

Cel ogólny: 

- Zwiększenie  skuteczności działań  wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych        

i profilaktycznych wśród uczniów, ich rodziców oraz nauczycieli i pracowników szkoły   

na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkole. 

 

Cele szczegółowe: 

- rozwijanie potencjału szkoły w zakresie bezpiecznego funkcjonowania uczniów, 

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, rodziców i uczniów, 

- współpraca z instytucjami wspierającymi działania szkoły z zakresu profilaktyki i 

bezpieczeństwa: policją, prokuraturą, poradnią psychologiczno- pedagogiczną, 

pełnomocnikiem wójta ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom, 

- integrowanie środowiska szkoły, w tym uczniów z niepełnosprawnościami i przewlekle 

chorych, 

- wzmacnianie wśród uczniów więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

- zwiększanie roli rodziców w szkole, 

- działania uprzedzające mające na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez 

uczniów, 

- profilaktykę agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy, 

- profilaktykę uzależnień od gier komputerowych, Internetu, hazardu, 

- rozwiązywanie kryzysów rozwojowych i życiowych uczniów, m.in. związanych               

z wyjazdami rodziców za granicę w celach zarobkowych, a także przemocą w rodzinie, 

- zdobycie przez uczniów wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego 

stylu życia i podejmowania działań prozdrowotnych, 

- tworzenie i realizowanie całościowej polityki w zakresie zdrowego żywienia                      

i aktywności fizycznej w szkole, 

- tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego uczniów, 

- bieżące monitorowanie frekwencji uczniów, 



11 
 

- stosowanie w szkole jednolitego systemu usprawiedliwień nieobecności i zwolnień           

z zajęć, 

- zapoznanie uczniów i rodziców z zasadami usprawiedliwiania nieobecności i zwolnień     

z zajęć oraz systemem kar i nagród związanych z frekwencją, 

- uświadomienie uczniom szczególnego wpływu liczby godzin nieusprawiedliwionych     

na osiągane wyniki w nauce oraz na ocenę zachowania, 

- uświadomienie wpływu nieobecności na możliwość nieuzyskania promocji do następnej 

klasy, 

- szybkie informowanie rodziców o wagarach dziecka. 
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Rozdział  V 

Model absolwenta 

 

Dziecko, uczeń Zespołu Oświatowego w Polskowoli w czasie pobytu                        

i po zakończeniu nauki reprezentuje następujące postawy: 

1. Przestrzega zasad bezpiecznego i kulturalnego zachowania się.  

2. Okazuje szacunek i życzliwość wobec rówieśników i osób dorosłych.  

3. Dba o kulturę języka, nie stosuje wulgaryzmów.  

4. Dba o swój wygląd. 

5. Posiada zainteresowania, pasje. Jest twórczy, wykazuje się samodzielnością. 

6. Korzysta z różnych źródeł informacji i wykorzystuje zdobytą wiedzę. 

7. Umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich 

konsekwencje. 

8. Potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój punkt 

widzenia i szanuje poglądy innych. 

9. Pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych. 

10. Szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego człowieka. 

11. Zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa innych. 

12. Ma świadomość swojej przynależności narodowej, zna specyfikę swojej małej ojczyzny. 

13. Dba o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny. 

14. Racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie informatyczne. 

15. Angażuje się w działania na rzecz lokalnego środowiska, reprezentuje postawę opartą na 

zasadach miłości do ojczyzny, jedności i solidarności z własnym narodem, poczuciem więzi 

społecznej i wspólnoty kulturowej z innymi członkami narodu. 
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Rozdział VI 

Współpraca szkoły z instytucjami 

 

Szkoła i placówka, przy prowadzeniu działalności współpracuje z: 

 jednostkami samorządu terytorialnego (w tym Urząd Gminy, Gminny Ośrodek 

Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury), 

 poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

 placówkami doskonalenia nauczycieli, 

 podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne, 

 z wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno-epidemiologicznymi, 

 Policją, 

 Strażą Pożarną, 

 Organizacjami pozarządowymi, 

 Bankiem Spółdzielczym w Trzebieszowie, 

 Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

 Pracodawcami. 
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Rozdział VII 

Plan działań wychowawczo - profilaktycznych 

 

Działanie 
Formy/ sposoby 

realizacji 
Wykonawcy Terminy 

1. Wzajemne 

poznanie się. 

1. Dzieci/ uczniowie biorą 

udział w zabawach 

integrujących grupę lub zespół 

klasowy. 

wychowawcy I półrocze 

2. Wdrażanie do 

przestrzegania Statutu 

Szkoły oraz 

przedstawienie reguł 

zachowania w 

miejscach 

publicznych. 

1. Zapoznanie z prawami i 

obowiązkami ucznia. 

2. Zapoznanie z zasadami 

oceniania i usprawiedliwiania 

nieobecności w szkole. 

3. Zapoznanie z regułami 

dobrego zachowania. 

4. Zapoznanie z zasadami 

bezpieczeństwa w szkole oraz 

podczas imprez kulturalnych. 

wychowawcy I półrocze 

3. Tworzenie 

warunków rozwoju 

indywidualnych 

zainteresowań. 

1. Prowadzenie zajęć 

dodatkowych 

-szachy w szkole, 

- zajęcia matematyczne, 

- koło recytatorskie, 

- koło literackie, 

- zajęcia rekreacyjno - 

sportowe. 

2. Indywidualna praca z 

uczniem uzdolnionym: 

przygotowanie do konkursu. 

3. Wycieczki szkolne. 

4. Prezentowanie talentów na 

forum szkoły. 

5. Przeprowadzenie przez 

nauczycieli zajęć lekcyjnych z 

wykorzystaniem 

aktywizujących metod pracy. 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

Cały rok 

 

 

 

 

Zgodnie z 

terminami 

obserwacji 

lekcji 

ustalonym w 

planie 

nadzoru 

pedagogiczne

go. 

4. Bezpieczeństwo. 

1. Zapoznanie z zasadami bhp 

na lekcjach. 

2. Przeprowadzenie 

pogadanek, zajęć 

warsztatowych dotyczących 

bezpieczeństwa. 

3. Przypomnienie numerów 

telefonów alarmowych. 

4. Zapoznanie z zasadami 

pierwszej pomocy. 

5. Współpraca z ratownikami 

medycznymi.  

6. Tematyka dotycząca 

bezpieczeństwa w szkole i 

poza nią realizowana podczas 

godzin z wychowawcą. 

7. Pełnienie dyżurów podczas 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

Cały rok 
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przerw przez    nauczycieli. 

8. Prowadzenie zajęć z 

Edukacji dla bezpieczeństwa. 

5. Prawa człowieka i 

prawa dziecka. 

1. Zapoznanie z prawami 

wynikającymi z Konwencji o 

Prawach Dziecka.  

2. Poinformowanie uczniów, 

do kogo mogą zwrócić się z 

prośbą o pomoc.  

3. Organizacja pogadanek na 

temat tolerancji i szacunku do 

drugiego człowieka. 

wychowawcy  

nauczyciele  
I półrocze 

6. Wdrażanie ucznia 

do samodzielności. 

1. Uczniowie uczestniczą w 

pogadankach dotyczących 

samodzielności w 

wykonywaniu czynności 

samoobsługowych, i pracy na 

lekcji. 

2. Uczniowie poznają zasoby 

biblioteki i zachęcani są do 

czytelnictwa. 

3. Uczniowie samodzielnie 

korzystają ze stołówki 

szkolnej. 

4. Uczniowie prowadzą 

sklepik szkolny. 

5. Uczniowie należą do 

Szkolnej Kasy Oszczędności. 

wychowawcy 

nauczyciele 
Cały rok  

7. Przygotowanie 

uczniów do 

praktycznego 

wykorzystania 

wiedzy. 

1. Nauczanie informatyki od 

klasy I. 

2. Wykorzystywanie 

technologii informacyjno - 

komunikacyjnych podczas 

lekcji.  

3. Uczestniczenie w 

spektaklach teatralnych. 

4. Aktywny udział w 

organizacji akademii 

szkolnych. 

5. Udział w konkursach 

szkolnych i pozaszkolnych. 

6. Planowanie własnego 

rozwoju i podejmowanie 

pierwszych świadomych 

decyzji dotyczących ścieżki 

edukacyjno-zawodowej. 

7. Korzystanie z różnorodnych 

źródeł informacji. 

wychowawcy 

nauczyciele 

doradca zawodowy 

Cały rok 

8. Rozwój 

osobowości ucznia. 

1. Wykorzystywanie sytuacji 

szkolnych do treningu 

rozpoznawania własnych 

emocji. 

2. Poznanie swoich mocnych 

stron oraz umiejętności. 

3. Rozpoznawanie 
predyspozycji zawodowych. 

4. Kształtowanie umiejętności 

wychowawcy 

nauczyciele 

doradca zawodowy 

logopeda 

Cały rok 
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panowania nad własnymi 

emocjami. 

5. Wdrażanie do samooceny. 

6. Rozbudzanie i poszerzanie 

zainteresowań uczniów. 

7. Uczestnictwo w zajęciach 

pozalekcyjnych. 

8. Praca z uczniem zdolnym. 

9. Praca z uczniem ze 

specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

10. Prezentowanie uczniom 

autorytetów moralnych, ich 

dokonań, postaw życiowych, 

sposobu widzenia świata jako 

osób godnych naśladowania.  

9. Wyposażenie 

ucznia w umiejętności 

niezbędne do 

współdziałania w 

zespole 

1. Promowanie zasad 

bezpieczeństwa i kulturalnego 

zachowania się. 

2. Praca w grupach. 

3.  

nauczyciele Cały rok 

10. Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy 

zawodowej oraz 

wymagań rynku 

pracy.  

1. Współpraca z Urzędem 

Pracy oraz innymi 

instytucjami w celu uzyskania 

informacji o sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. 

2. Współpraca z Poradnią 

Psychologiczno - 

Pedagogiczną. 

3. Nauka poszukiwania pracy, 

analizy ofert. 

4. Nauka wypełniania 

dokumentów związanych z 

podjęciem pracy zawodowej. 

5. Przygotowanie do rozmowy 

kwalifikacyjnej przed 

podjęciem pracy. 

doradca zawodowy 

wychowawca 

Cały rok  

(zgodnie z 

harmonogra

mem zajęć z 

doradztwa 

zawodowego

) 

10. Kształtowanie 

postaw 

patriotycznych. 

1. Zapoznanie uczniów z 

historią najbliższej okolicy i 

rejonu (znaczenia herbu 

Gminy, kulturą). 

2. Kształtowanie tożsamości 

narodowej przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultury 

innych krajów. 

3. Wykonanie okazjonalnych 

gazetek na holu szkoły. 

4. Tworzenie zwyczajów i 

tradycji szkoły. 

5. Uczniowie poznają symbole 

narodowe i europejskie. 

6. Uczniowie biorą aktywny 

udział w uroczystościach o 

charakterze szkolnym i 

państwowym. 

7. Świętowanie rocznic i 

wydarzeń patriotycznych. 

nauczyciele Cały rok 
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11. Zapobieganie 

samowolnemu 

opuszczaniu zajęć 

lekcyjnych. 

1. Systematyczna kontrola 

obowiązku szkolnego. 

2. Zapoznanie uczniów z 

zasadami uczęszczania na 

zajęcia lekcyjne. 

3. Lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce. 

4. Systematyczne 

informowanie rodziców o 

absencji uczniów. 

5. Indywidualne spotkania z 

rodzicami. 

wychowawcy Cały rok 

12. Eliminowanie 

napięć psychicznych 

spowodowanych 

niepowodzeniami 

szkolnymi oraz 

trudnościami w 

kontaktach z 

rówieśnikami. 

1. Prowadzenie zajęć 

logopedycznych, 

rewalidacyjnych oraz zajęć z 

zakresu gimnastyki 

korekcyjnej. 

2. Indywidualne rozmowy z 

wychowawcą/ nauczycielem. 

3. Współpraca z poradnią 

psychologiczno - 

pedagogiczną. 

wychowawca 

logopeda 

nauczyciel w-f 

 

Cały rok 

13. Likwidacja 

deficytów 

rozwojowych w 

szczególności u dzieci 

ze specyficznymi 

potrzebami 

edukacyjnymi. 

1. Prowadzenie zajęć 

logopedycznych i 

rewalidacyjnych. 

2. Prowadzenie zajęć 

dodatkowych. 

logopeda 

oligofrenopedagog 

nauczyciele 
Cały rok 

14. Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy. 

1. Praca nad doskonaleniem 

swojego charakteru i wyzbyciu 

się słabości. 

2. Uczestnictwo w zajęciach 

mających na celu 

wyeliminowanie 

niepożądanych zachowań.  

wychowawcy 

nauczyciele 
Cały rok 

15. Kształtowanie 

postaw i nawyków 

proekologicznych. 

1. Zajęcia na lekcjach 

przyrody i biologii. 

2. Uczestnictwo w konkursach 

związanych z tematyką 

ekologiczną.  

3. Działania ekologiczne: 

„Sprzątanie świata”, „Dzień 

Ziemi”. 

wychowawcy 

nauczyciele 
Cały rok 

16. Zdrowy styl życia. 

1. Przeprowadzenie pogadanek 

na temat zdrowia i zdrowego 

stylu życia na godzinach 

wychowawczych i lekcjach 

przedmiotowych. 

2. Wdrażanie informacji o 

higienie ciała, racjonalnym 

odżywianiu się. 

3. Udział w programach 

profilaktycznych: „Szklanka 

mleka” , „Owoce i warzywa w 
szkole”. 

4. Fluoryzacja zębów - 

nauczyciel w-f 

higienistka szkolna 

wychowawcy 

Cały rok 



18 
 

program profilaktyczny z 

NFZ. 

5. Rozwijanie tężyzny 

fizycznej, szczególnie na 

lekcjach wychowania 

fizycznego. 

6. Dbałość o czystość, ład i 

estetykę otoczenia. 

7. Organizacja konkursów 

plastycznych, dotyczących 

promocji zdrowia. 

17. Propagowanie 

zdrowego stylu życia.  

1. Uczestnictwo w konkursach 

profilaktycznych. 

2. Uczestnictwo w Szkolnym 

Dniu Sportu i zawodach 

sportowych. 

wychowawcy 

nauczyciel w-f 
Cały rok 

17.  Profilaktyka 

zagrożeń. 

1. Konkursy wiedzy na temat 

używek. 

2. Informowanie rodziców o 

zmianie w zachowaniu 

dziecka. 

3. Systematyczna edukacja 

uczniów w zakresie radzenia 

sobie z własnymi emocjami. 

4. Spotkania z 

przedstawicielami Policji, 

dotyczące odpowiedzialności 

nieletnich. 

5. Omawianie zagrożeń 

związanych z korzystaniem z 

Internetu, ujawnienia danych 

osobowych. 

wychowawcy 

nauczyciele 
Cały rok 

18. Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

1. Rozmowy z uczniem, 

konsultacje z rodzicami. 

2. W razie konieczności 

wszczęcie procedury 

„Niebieskiej Karty”. 

3. Współpraca z instytucjami 

udzielającymi pomocy i 

wsparcia. 

dyrektor 

nauczyciele 
Cały rok 

19. Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych  

1. Bieżące informowanie 

rodziców o sytuacji dziecka w 

szkole. 

2. Indywidualne rozmowy z 

uczniem i rodzicem. 

dyrektor 

nauczyciele 
Cały rok 

20. Pomoc materialna 

ucz. z rodzin ubogich. 

1. Współpraca z GOPS. 

2. Pozyskiwanie sponsorów. 
wychowawcy Cały rok 

21. Integrowanie 

działań 

wychowawczych 

szkoły i rodziny. 

1. Spotkania rodziców z 

wychowawcami na zebraniach 

i indywidualne konsultacje. 

2. Udział  rodziców w 

organizowanych przez szkołę 

uroczystościach i imprezach 

szkolnych. 

dyrektor 

wychowawcy 

nauczyciele 

Cały rok 
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Rozdział VIII 

Zasady ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego  

 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

1. Obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian. 

2. Analizę zachowania uczniów zapisanych w dzienniku lekcyjnym. 

3. Analizę sprawozdań wychowawców klasowych. 

4. Analizę sprawozdań zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawców. 

5. Analizę sprawozdań logopedy i koordynatora do spraw pomocy psychologiczno - 

pedagogicznej. 

6. Analizy wyników uczniów osiąganych w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez 

zespół ds. ewaluacji Programu Wychowawczo - Profilaktycznego powołany przez 

Dyrektora. Zadaniem zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz 

opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu w formie sprawozdania ewaluacyjnego 

zostanie zapoznana rada pedagogiczna i rada rodziców. 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany przez: 

 Martę Olszewską 

 Beatę Grzywacz 

 Beatę Pawłowską 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został przyjęty na zebraniu Rady Rodziców 

13.09.2018r. oraz pozytywnie zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną 14.09.2018r.  

 

 

 

Załączniki: 

1. Zadania polityki oświatowej na rok  szkolny 2018/2019. 

2. Harmonogram imprez szkolnych, 
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Załącznik 1 

 

Zadania polityki oświatowej na rok szkolny 2018/2019: 

 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie 

patriotycznych postaw uczniów. 

 Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie 

rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów. 

 Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój 

doradztwa zawodowego. 

 Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne                    

i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci. 
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Załącznik 2 

Harmonogram uroczystości szkolnych 2018/2019 r. 

L.p. Uroczystość Termin 
Organizator/imię i 

nazwisko nauczyciela 

1. Inauguracja nowego roku szkolnego 03.09.2018 Dyrektor 

Sylwia Filipiak 

2. Narodowe czytanie 07.09.2018 Dyrektor 

Roman Zgorzałek 

Marta Olszewska 

3. Dzień Chłopaka wrzesień  wychowawcy 

4. Pasowanie na ucznia klasy I październik Marta Rosińska 

5.  Dzień Edukacji Narodowej październik Opiekun SU 

6.  Sprzątanie świata październik Agnieszka Gawryluk 

7. Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada listopad Dyrektor 

Andrzej Ładny  

Beata Grzywacz 

Mirosława Denisiuk 

Renata Trochymiak 

8. Andrzejki listopad Andrzej Ładny 

wychowawcy 

9. Dzień Pluszowego Misia listopad Sylwia Kaliszuk,  

Aneta Aleksandrowicz, 

Agnieszka Gosek 

10. Mikołajki grudzień wychowawcy 

11. Dzień Praw Dziecka grudzień Sylwia Filipiak 

12. Wigilia szkolna grudzień ks. Marek Chojnowski, 

Beata Pawłowska 

Urszula Kiryluk 

13. Choinka szkolna styczeń Beata Grzywacz, 

Marta Olszewska  

14. Dzień Babci i Dziadka styczeń Urszula Kiryluk 

Beata Pawłowska 

15. Dzień Patrona 5 lutego ks. Marek Chojnowski 

Beata Pawłowska 

16. Walentynki luty Opiekun SU 

17. Dzień Wiosny/ Dzień Samorządności marzec Opiekun SU 

18. Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” marzec Elżbieta Zakrzewska - 

Oksiejuk 

19. Dzień Książki  kwiecień Beata Grzywacz 

Roman Zgorzałek 

20. Dzień Ziemi kwiecień Agnieszka Gawryluk 

21.  Święto Konstytucji 3 Maja  maj Marta Olszewska 

22. Dzień Rodziny maj Marta Rosińska, 

Mirosława Denisiuk 

23. Dzień Dziecka/ Dzień Sportu czerwiec Łukasz Wysokiński 

24. Zakończenie roku szkolnego czerwiec Dyrektor 

Sylwia Filipiak 

 


