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Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej w Opatowie 

 
I. Podstawa prawna: 

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

zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

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

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

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii  

(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie 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 2018 r., poz.214). 

• Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 w sprawie Narodowego Programu 

Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz. U.  poz.1492). 

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Na Rok 2017.  

• Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 

Przeciwdziałania Narkomanii Na Rok 2018.  

• Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Gminy Łęka Opatowska  

na lata 2016 – 2020. 

• Program Zdrowia na lata 2016 – 2020 (Dz.U Poz.1492).  

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. 

• Statut Zespołu Szkół w Opatowie i Szkoły Podstawowej w Opatowie. 
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Wstęp 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej  

w Opatowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę 

rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły  

i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, 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 nauczycieli.  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb  

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji wewnętrznej 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki 

realizowanych w roku szkolnym 2017/2018 

• wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych itp. 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, spostrzeżenia, 

wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 
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Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 

obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

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

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji  

i stowarzyszeń wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

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

 

II. 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.  

 

III. Sylwetka absolwenta 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Opatowie jest przygotowanie uczniów do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega 

zasad bezpieczeństwa i higieny życia, 
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• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i 

technologie informatyczne, 

• jest ambitny, 

• jest kreatywny, 

• jest odważny, 

• jest samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• potrafi poradzić sobie z niepowodzeniami, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole, 

• inne (ważne z perspektywy przyjętych wartości oraz celów wychowawczych  

i profilaktycznych szkoły). 

IV. Cele ogólne 

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu 

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

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, 
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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. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje 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, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 
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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  

 obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 
stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 
ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 
odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych, 



7 
 

2) wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 
środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 
ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 
używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 
nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 
ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 
wymagające leczenia. 

 
Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 
programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 
potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 
rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 
Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności  
i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 
zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 
interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  
 wychowanków zachowań ryzykownych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny,  
o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 
przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 
środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej  

są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• konsekwentne przestrzeganie istniejących reguł i zasad, przy utrzymaniu 

dyscypliny i porządku, 

• rozwój doradztwa zawodowego w szkole, 

• rozwój czytelnictwa, 

• wychowanie do wartości, 

• kształtowanie patriotycznych postaw uczniów, 

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa dzieci na przerwach i w sieci, 

• przeciwdziałanie przemocy, w tym agresji słownej  i uzależnieniom, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 
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Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 

narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w 

procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji 

uczniów, 

• stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i 

innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem 

statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form 

działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie 

zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

• nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go  

w porozumieniu z Radą rodziców , 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli  

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

• uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

• podnosi kwalifikację o specjalistyczną wiedzę z zakresu substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych 

poprzez: udostępnienie materiałów naukowych w formie elektronicznej, w tym 

opublikowane między innymi przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania 

Narkomanii, 

• uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce na swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  

w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 

wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 

funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 
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• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

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

procedurami, 

• 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 podopiecznych, 

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

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 

5. Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

• 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. 

 

6. Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 

udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym  

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną. 
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7. Rodzice: 

• współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

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

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 

 

8. Samorząd uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

VI. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019 

• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

• Rocznica wybuchu II wojny światowej 30. Rocznica Powstania NSZZ „Solidarność”, 

• Sprzątanie świata, 

• Ślubowanie klas pierwszych, 

• Dzień Chłopaka, 

• Porządkowanie grobów nieznanego żołnierza, 

• Dzień Edukacji Narodowej, 

• Bal świętych, 

• Narodowe Święto Niepodległości, 

• Wszystkich świętych, 

• Andrzejki szkolne, 

• Mikołajki, 

• Szkolne spotkanie opłatkowe, 

• Bal karnawałowy, 

• Dzień Babci i Dziadka 

• Szkolne Walentynki, 

• Rekolekcje szkolne, 
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• Dzień Wiosny, 

• Rocznica Zbrodni Katyńskiej, 

• Szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

• Dzień języków, 

• Dzień Rodziny – festyn rodzinny, 

• Zakończenie roku szkolnego. 

VII. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 

Uczeń naszej szkoły:  

✓ jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

✓ udziela pomocy rówieśnikom, 

✓ szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

✓ jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, 

✓ jest odpowiedzialny, 

✓ potrafi rozwiązywać konflikty, 

✓ potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 

✓ kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego  

przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

✓ prezentuje postawy patriotyczne i szacunek do symboli narodowych, 

✓ czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

✓ dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

✓ rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

✓ może być: kreatywnym, samodzielnym i innowacyjnym, 

✓ rozumie i respektuje obowiązujące normy i zasady, 

✓ rozwija swoje predyspozycje zawodowe, 

✓ jest wyposażony w wiedzę i umiejętności potrzebne na współczesnym rynku pracy, 

✓ potrafi w swoich zachowaniach kierować się normami wynikającymi z przyjętych w szkole 

wartości, 

✓ zna systemem wartości przyjęty w koncepcji pracy szkoły oraz regulacje prawa 

wewnątrzszkolnego, 

✓ bezpiecznie i odpowiedzialnie korzysta z zasobów dostępnych w sieci. 
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VIII. WYCHOWANIE DO WARTOŚCI – najważniejsze wartości wyznawane przez społeczność 

szkolną i realizowane w roku szkolnym 2018/2019 

➢ PRAWDA 

➢ RODZINA 

➢ ZDROWIE 

➢ SZACUNEK 

➢ MIŁOŚĆ 

➢ TOLERANCJA 

➢ PRZYJAŹŃ 

➢ WYKSZTAŁCENIE 

➢ WIARA 

➢ DOBRO 

IX. Harmonogram działań 

I SFERA FIZYCZNA – EDUKACJA ZDROWOTNA 

SF
ER

A
 Zadania Forma realizacji Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

FI
ZY

C
ZN

A
 

Uczymy jak troszczyć 

się o życie i zdrowie 

• Popularyzujemy aktywność 

ruchową i sport poprzez: 

wycieczki piesze  

i rowerowe, udział  

w zwodach sportowych, 

organizację pozalekcyjnych 

zajęć sportowych, lekcje 

pływania; 

• Propagujemy racjonalne 

żywienie i higieniczny tryb 

życia: pogadanki, gazetki, 

ulotki; 

• Kształtujemy w uczniach 

postawy wolnych od 

uzależnień, agresji 

przemocy – profilaktyka 

uzależnień rozpoznajemy  

i reagujemy na zachowania 

wychowawcy, 
nauczyciele, 
opiekun SU 

 

 

 
 

n-l biologii, 
techniki, 
wychowawcy  
 
 
warsztaty 
profilaktyczne, 
spektakle 
profilaktyczne, 
pedagog szkolny, 
wychowawcy 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 
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agresywne. 

Rozumienie i akceptacja 

przez ucznia zdrowego 

stylu życia 

• Udział w „Biegu 

niepodległościowym”; 

 

• Sportowy Turniej 

„Mikołajkowy”; 

 

 

• realizacja programu 

Antytytoniowej Edukacji 

Zdrowotnej dla IV klasy 

szkoły podstawowej  

pt. „Bieg po zdrowie”; 

 

• filmy DVD; 

 

• fluoryzacja zębów; 

 

• Udział w programie 

„Program dla szkół”; 

 

• Szkolny Master Chef” – 

przygotowujemy zdrową 

żywność; 

 

• Udział w akcji „Śniadanie 

daje moc”; 

 

• Udział w „Biegu Jana Pawła 

II”; 

• Udział w programie „5 

porcji zdrowia w szkole”. 

 

historyk, 
wychowawcy 
 
 
nauczyciel 
wychowania 
fizycznego, 
wychowawcy 

 
wychowawcy 
 kl. IVa i IVb 
 
 

 

wychowawcy 
 
higienistka 
szkolna 
 
opiekun SU 
 
 
 
opiekun SU, 
wychowawcy 
 
 
wychowawcy  
kl. I i II 

 
Przemysław 
Durlej 
 
wychowawca kl. II 

Listopad 

 

 

Grudzień 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Marzec 

 

 

 

listopad 

 

Czerwiec 

 

Cały rok 

 

Uczymy 

odpowiedzialności  

za życie i zdrowie 

innych ludzi 

• Wskazujemy na wzajemną 

odpowiedzialność za siebie 

podczas przerw, 

wycieczek, zabaw; 

 

wychowawcy,  

pedagog szkolny, 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 
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• Uczymy reagowania 

na krzywdę drugiego 

człowieka – bieżące 

rozmowy; 

• Warsztaty z pedagogiem. 

wszyscy 

nauczyciele 

 

pedagog szkolny 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Wskazujemy na 

konieczność dbania  

o higienę osobistą, 

uczymy szacunku  

do własnego ciała, 

uświadamiamy prawo 

każdego człowieka  

do intymności 

• Przeprowadzanie 

pogadanek na temat 

konieczności dbania  

o higienę osobistą; 

• Wskazujemy na czym 

polega szacunek do 

własnego ciała na lekcjach 

wychowawczych, religii, 

wdż; 

 

• Wskazujemy na prawo  

do intymności każdego 

człowieka podczas przerw, 

zajęcia pozalekcyjne, 

wycieczki. 

higienistka 

szkolna, 

wychowawcy 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotów 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Wskazujemy na 

konieczność 

racjonalnego 

gospodarowania 

bogactwami 

naturalnymi 

• Wskazujemy na zagrożenia 

wynikające z złej 

gospodarki zasobami 

naturalnymi; 

• udział w akcji „Sprzątanie 

Świata”; 

• Uczymy ekologicznego 

sposobu życia  

w najbliższym otoczeniu 

(segregacja śmieci, 

oszczędność prądu, 

papieru, wody itp.); 

• Kampania „Szanuj wodę” 

n-le geografii, 
chemii, biologii, 
fizyki 

 
wychowawcy 
 
wychowawcy, 
n-l geografii, 
chemii, biologii i 
fizyki 
 
 
 
opiekun SU 

Cały rok 

 

 

 

Wrzesień 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Styczeń/Luty 
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II SFERA PSYCHICZNA – BEZPIECZEŃSTWO, PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ 

RYZYKOWNYCH 

SF
ER

A
 Zadania Forma realizacji Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

P
SY

C
H

IC
ZN

A
 

Przygotowujemy 

ucznia do 

rozsądnego 

korzystania z dóbr 

cywilizacji 

• Wskazujemy korzyści  

i zagrożenia wynikające  

z korzystania z dóbr 

cywilizacji (komputer, 

telefon komórkowy, 

telewizor); 

• Spektakl profilaktyczny 

dla kl. I,II,IVa i IVb „Na 

smyczy” (o 

FONOHOLIŹMIE) 

 

wychowawcy, 

pedagog 

szkolny, wszyscy 

nauczyciele 

 

 

EDU-ARTIS 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Październik 

 

 

Podejmowanie 

działań  

z zakresu profilaktyki 

uzależnień (m.in. 

alkohol, nikotyna, 

narkotyki, dopalacze) 

• Pogadanki z pedagogiem 

szkolnym i higienistką 

szkolną; 

 

• Warsztaty dla uczniów 

klas VI „Zanim 

spróbujesz” 

 

• Udział uczniów kl. VII i VIII 

w programie 

profilaktycznym 

„Dopalacze 

zakamuflowana śmierć” w 

ramach w/w programu 

odbędą się spektakle pt. 

„Inna strona życia”, 

„Cyberpułapka”, „Agresji 

mówimy NIE” oraz zajęcia 

warsztatowe, pogadanka, 

prezentacja 

multimedialna. 

 

pedagog 

szkolny, 

higienistka 

szkolna, 

wychowawcy 

EDU-ARTIS 

 

 

EDU-ARTIS 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Październik 

 

 

 

Październik 
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Bezpieczne  

i odpowiedzialne 

korzystanie z 

zasobów dostępnych 

w sieci 

• Wzmacnianie 

umiejętności świadomego 

korzystania  

z Internetu - selekcja 

informacji, Internet  

jako źródło wiedzy i forma 

komunikacji – lekcje 

wychowawcze, wszystkie 

przedmioty; 

• Zajęcia z pedagogiem 

szkolnym; 

• Lekcje informatyki; 

 

 

• Udział w programie 

„Cyfrowa Szkoła 

Wielkopolska@ 2020” 

wszyscy 
nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
nauczyciel 
informatyki 
 
nauczyciel 
informatyki 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Edukacja z zakresu 

bezpieczeństwa 

• Pogadanki na zajęciach 

lekcyjnych; 

• Pogadanki z pedagogiem 

szkolnym nt. 

bezpiecznego spędzania 

czasu wolnego podczas 

ferii i wakacji; 

• Warsztaty dla kl. IVa, IVb, 

 i V „Agresji i przemocy 

mówię NIE. Jak radzić 

sobie z agresją? 

Budowanie 

odpowiedzialności  

za swoje zachowanie; 

• Omówienie regulaminów  

i procedur 

obowiązujących w szkole 

na lekcjach 

wychowawczych; 

• Pogadanki na zajęciach 

dydaktycznych i lekcjach 

wychowawczych; 

 

wychowawcy 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
EDU-ARTIS 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Październik 

 

 

 

 

Wrzesień 

 

 

 

 

Cały rok 
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• Zapoznanie z przepisami 

ruchu drogowego; 

 

• Zapoznanie uczniów  

z zasadami działania  

w sytuacji 

interwencyjnej, ważnymi 

numerami telefonów: 

997,998,999,112 – uczeń 

zna zasady i prowadzi 

dialog; 

• Zapoznanie uczniów  

z drogą ewakuacyjną, 

znakami informującymi-

akcja przeciwpożarowa; 

• Program „Akademia 

Bezpiecznego Puchatka” 

nauczyciel 

techniki 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciel 

wychowawca  

kl. I 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrzesień/Październik 

 

Cały rok 

 

 

III SFERA SPOŁECZNA – BUDOWANIE RELACJI I KSZTAŁTOWANIE POSTAW 

SPOŁECZNYCH 

SF
ER

A
 Zadania Forma realizacji Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

SP
O

ŁE
C

ZN
A

 

 

Rozbudzenie w uczniu 

ciekawości  

w zdobywaniu wiedzy  

i dążenia do rozwoju 

intelektualnego 

• Opieka psychologiczno – 

pedagogiczna nad uczniami 

ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi; 

• Organizowanie zajęć 

rozwijających wiedzę  

i umiejętności uczenia się; 

 

• Tworzenie atmosfery 

spokoju i życzliwości 

wśród uczniów 

• Pomaganie uczniom  

w prowadzeniu Małego 

Samorządu i Samorządu 

Uczniowskiego; 

 

wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog szkolny 

 
wszyscy 
nauczyciele, 
pedagog szkolny 
 
 
wszyscy 
pracownicy 

 

opiekun SU 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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• Udział w projekcie „Droga 

do celu”; 

 

 

 

 

• Współpraca z lokalnymi 

instytucjami kulturalno- 

edukacyjnymi w celu 

zwiększenia oferty 

spędzania wolnego czasu 

przez dzieci  

(Gminny Jarmark 

Bożonarodzeniowy, Rajd 

rolkowy itp.); 

• Realizacja programu 

KoderJunior 

 

n-l biologii, 

matematyki,  

j. angielskiego, 

pedagog 

szkolny, 

pedagog-

terapeuta, 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele  

kl. I-II  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Zrozumienie przez 

ucznia znaczenia ról 

społecznych w życiu 

człowieka 

• Organizowanie zajęć dla 

dzieci uczących 

odpowiedzialności za 

swoje działania 

(bezpieczeństwo i higiena 

nauki oraz pracy); 

• Zapraszanie absolwentów 

szkoły/rodziców  

do prezentowania na 

lekcjach swoich osiągnięć 

zawodowych i pasji 

życiowych; 

• Udział w X Ogólnopolskim 

Tygodniu Kariery – „Bądź 

architektem własnego 

sukcesu”; 

• Egzekwowanie przez 

nauczycieli stosowania 

savoir-vivre w życiu 

codziennym uczniów  

i przestrzegania prawa 

wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
wychowawcy, 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
doradca 
zawodowy 
 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Październik 

 

 

 

 

Cały rok 
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szkolnego; 

• Organizowanie  

dla uczniów zajęć 

edukacyjnych 

zapobiegających 

wykluczeniu społecznemu 

z powodu trudnej sytuacji 

życiowej, pochodzenia 

lub innych problemów 

społecznych. 

 
wychowawcy, 
pedagog szkolny 

 

 

 

 

 

Cały rok 

Rozwijamy  

w uczniach 

samorządność, 

samodzielność  

i przedsiębiorczość 

• Akcja informacyjna na 

temat samorządności; 

• Umożliwiamy udział 

przedstawicieli SU  

w pracach RP; 

• Udział w programie 

„Szkoła Demokracji”; 

• Uczniowie przygotowują 

apele i uroczystości 

szkolne; 

• Nauczyciele wskazują 

możliwości wykazania się 

przedsiębiorczością  

w ramach przedmiotów  

i zajęć pozalekcyjnych. 

opiekun SU, 
nauczyciel WOS 
 
opiekun SU 
 
 
opiekun SU 
 
opiekun SU 
 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Wspomagamy ucznia 

w jego rozwoju  

• Udział uczniów w 

zajęciach pozalekcyjnych 

umożliwiających uczniom 

rozwój własnych 

zainteresowań,  zdolności 

itp. 

 

• Udział w projekcie „Droga 

do celu”; 

 

 

 

 

 

Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
 

 
n-l matematyki, 
biologii, 
 j. angielskiego, 
pedagog 
szkolny, 
pedagog-
terapeuta 
 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 
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• Angażowanie uczniów  

w różnego rodzaju 

działania i  akcje zgodnie 

z jego predyspozycjami. 

wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 

Wspieramy ucznia  

w poznawaniu siebie 

i stwarzamy możliwość 

jego rozwoju 

 

 

 

 

• Wspieramy jak „poznać 

siebie” – swoje zdolności, 

predyspozycje itd. – 

poprzez organizowanie 

konkursów, zajęć 

pozalekcyjnych 

rozwijających 

zainteresowania i zdolności 

uczniów; 

• Wizyty studyjne  

w zakładach pracy; 

 

• Warsztaty z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

 

 

 

• Wycieczki zawodoznawcze; 

• Zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego; 

 

• Spotkania z zakresu 

doradztwa zawodowego; 

 

 

• Targi Edukacyjne; 

 

 

 

 

• Samodzielne przygotowanie 

przez uczniów z SU jednej 

uroczystości szkolnej; 

 

• Udział w koncertach 

muzycznych; 

 

• Udział w X Ogólnopolskim 

Tygodniu Kariery. 

doradca 
zawodowy, 
wychowawcy, 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 
 
doradca 
zawodowy, 
doradca 
zawodowy z PPP 
 

doradca 
zawodowy, 
wychowawcy 

pracownicy 
CWRKDiZ 
 
 
 
pedagog 
szkolny, 
wychowawca  
kl. VIII 
 
opiekun SU 
 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
doradca 
zawodowy 

Cały rok 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Marzec/Kwiecień 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Listopad 

 

 

Październik 
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Poznanie przez ucznia 

własnych emocji w celu 

nauczenia się 

panowania nad nimi  

i wyrażania ich  

w konstruktywny 

sposób 

• Konstruktywne reagowanie 

na wszelkie zachowania 

agresywne w szkole; 

• Stosowanie procedury 

Niebieskiej karty  

w przypadkach 

stwierdzonej przemocy  

i krzywdzenia dzieci; 

• Współpraca z Policją  

w zakresie działań 

prewencyjnych  

i profilaktycznych; 

• Kierowanie do Sądu 

Rodzinnego spraw 

związanych z demoralizacją 

uczniów i zaniedbaniem 

rodzicielskim; 

• edukowanie dzieci i 

rodziców w zakresie 

zagrożeń, szczególnie 

terrorystycznych i klęsk 

żywiołowych; 

• Udział szkoły w programach 

chroniących 

bezpieczeństwo dzieci; 

• Zajęcia rozwijające 

kompetencje emocjonalno 

– społeczne. 

wszyscy 
nauczyciele 
 
pedagog szkolny 
 
 
 
 
 
wychowawcy 
 
 
 
pedagog szkolny 
 
 
 
 

Dyrektor szkoły 
 
 
 
 
nauczyciele 
 
 
pedagog szkolny 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Tworzenie zasad 

właściwego  

zachowania wobec 

innych 

• Stworzenie kodeksu 

poprawnych zachowań 

opartych na życzliwości  

i miłości 

wychowawcy, 

opiekun SU, 

pedagog szkolny 

 
 

Cały rok 

 

 

 

Poznawanie sposobów 

rozwiązywania 

problemów, radzenie 

sobie ze stresem  

• Warsztaty dla kl. I i II 

„Umiejętność współżycia  

w grupie”; 

• Uczymy jak radzić sobie  

ze stresem. 

 

EDU-ARTIS 

 

wszyscy 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

październik 2018 

 

 

Cały rok 

 Rozwijanie 

czytelnictwa wśród 

uczniów 

• Realizacja Narodowego 

Programu Czytelnictwa; 

 

bibliotekarz, 
wszyscy 
nauczyciele 
 

Cały rok 

 

 



23 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Udział w konkursie „Gang 

Świeżaków”; 

 

• Ogólnopolski „Dzień 

Głośnego Czytania”; 

 

• Czytanie książek dla 

przyjemności jako forma 

alternatywnego sposobu 

spędzania wolnego czasu; 

 

• Prezentowanie bajek 

dzieciom w kl. I-II; 

 

• Wykorzystywanie teatrzyku 

KAMISCHIBAI 

• Kształtowanie właściwej 

postawy w obcowaniu  

z biblioteką jako instytucją 

kulturalna – umiejętność 

wyszukiwania informacji  

w zbiorach biblioteki  

i w Internecie; 

 

• Wyjazd uczniów kl. VII i VII 

spotkanie autoeskie z 

Krzysztofem Piersą. 

 

opiekun SU 
 
 
opiekun SU 
 
 
 
bibliotekarz 
 
 
 
 
bibliotekarz 
 
 
bibliotekarz 
 
bibliotekarz 
 
 
 
 
 
 
 
 
bibliotekarz 

Wrzesień/Październik 

 

 

Wrzesień 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

Październik 

 

Uczymy zachowań 

kulturalnych 

• Udział w życiu klasy, szkoły; 

 

 

• Pełnienie różnych funkcji  

w klasie i szkole; 

 

• Uczestniczenie  

w uroczystościach 

szkolnych i pozaszkolnych 

oraz udział w wycieczkach  

i wyjazdach; 

• Godne i kulturalne 

zachowanie w szkole i poza 

nią; 

• Udział w kulturalnym życiu 

szkoły (przedstawienia, 

wszyscy 
nauczyciele,  

wszyscy 
nauczyciele, 
 

wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 
 
 
wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok  

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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inscenizacje, zabawy); 

• Udział w wyjazdach 

turystycznych i kulturalnych 

(do teatru, kina, na 

wystawy). 

 

 
wychowawcy, 
opiekun SU, 
pozostali 
nauczyciele 

 

Cały rok 

 

 

Uwrażliwiamy ucznia 

na potrzeby drugiego 

człowieka 

• Udział w zbiórkach 

i akcjach charytatywnych 

(zbiórka makulatury, 

korków, puszek, 

kasztanów itp.); 

• Udział w programach 

e-Twinning; 

 

• Uczymy reagowania na 

trudne sytuacje życiowe 

kolegów i ich rodzin – 

lekcje wychowawcze; 

• Wizyty w domach dzieci 

chorych  

i niepełnosprawnych  

z terenu Gminy Łęka 

Opatowska 

opiekun SU, 

pedagog szkolny 

 

 

 

nauczyciel  

j. angielskiego 

 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog szkolny 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Grudzień 

 

Przygotowanie 

uczniów do wyboru 

kierunku dalszego 

kształcenia 

• Przygotowujemy uczniów 

do właściwego wyboru 

dalszego kształcenia, 

rozpoznawanie własnych 

predyspozycji; 

• Zorganizowanie spotkań  

z przedstawicielami szkół 

ponadpodstawowych; 

 

• Umożliwienie uczniom 

udziału w zajęciach 

pozalekcyjnych zgodnie 

z ich zainteresowaniami. 

doradca 
zawodowy, 
wychowawca  
kl. VIII 
 
 

doradca 
zawodowy, 
wychowawca  
kl. VIII 
 
dyrekcja, 
nauczyciele 
 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok  

 

 

 

Cały rok 

 

 

 Uczymy 

odpowiedzialności  

za ludzi biednych  

i pokrzywdzonych - 

WOLONTARIAT 

• Uwrażliwiamy dzieci na 

potrzeby i krzywdę 

drugiego człowieka udział 

w akcjach charytatywnych  

w środowisku lokalnym,  

np. Tytka charytatywna  

wychowawcy, 

Samorząd 

Uczniowski 

 

 

 

 

Cały rok 
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i akcjach o zasięgu 

ogólnopolskim; 

• Pogadanki na temat 

wolontariatu i chęci 

niesienia pomocy innym; 

• Działania „Małego 

wolontariatu”  działającego 

w szkole. 

 

 

wychowawcy 

 

 

opiekun 

samorządu, 

bibliotekarz, 

pedagog szkolny 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

IV SFERA AKSJOLOGICZNA – KULTURA, PRZEKAZ NORM I WZORCÓW 

ZACHOWAŃ, KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI, TOŻSAMOŚCI 

SF
ER

A
 Zadania Forma realizacji Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

A
K

SJ
O

LO
G

IC
ZN

A
 

 

Kształtowanie 

tożsamości narodowej 

przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości 

kultury Europy 

• Dbamy o czystość języka 

ojczystego w szkole i poza 

nią, organizujemy 

konkursy ortograficzne; 

• Lekcje historii, j. polskiego, 

godz. wychowawcze na 

których prezentujemy ludzi 

honoru: postacie 

historyczne, bohaterowie 

lektur, współczesne 

autorytety ; 

• Kryteria zachowania 

zawierają pochwały dla 

cech człowieka honoru: 

prawy, otwarty, zdolny 

przyznać się do winy. 

poloniści 

 

 

 

poloniści, historyk, 

wychowawcy 

 

 

 

 

wychowawcy, 

wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 

Poznanie ojczystego 

kraju i jego tradycji 

 

• Organizacja wycieczek; 

 

• Lekcje historii, WOS –u, 

muzyki, j. polskiego, 

geografii, informatyki, 

muzyki, plastyki, lekcje 

wychowawcze poświęcone 

poznaniu i kultywowaniu 

tradycji i zwyczajów 

narodowych; 

wychowawcy, 
opiekun SU 
 
nauczyciele 
przedmiotów 
(obok) 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 
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• Organizowanie spotkań 

opłatkowych, 

andrzejkowych ,Balu 

Świętych; 

• Organizowanie 

konkursów tematycznie 

związanych ze świętami. 

wychowawcy 
nauczyciele, 
opiekun SU 
 

wychowawcy, 
opiekun SU, 
pedagog szkolny 

Październik/Listopad/ 

Grudzień 

 

 

Cały rok 

Prezentowanie 

wydarzeń ze 

współczesnej historii 

Polski, symboliki  

i ceremoniału 

państwowego  

 

• Obchody 100-lecia 

Niepodległości; 

 

• Gazetki w klasach, wystawy 

na holu; 

 

• Poznanie właściwych 

postaw i zachowań 

zgodnych  

z ceremoniałem 

państwowym podczas 

apeli, uroczystości 

okolicznościowych. 

 

historyk, wszyscy 

wychowawcy 

historyk, plastyk, 

wychowawcy 

 
dyrekcja, wszyscy 
nauczyciele 

Listopad 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

 

 

Poznanie historii, 

ciekawych ludzi  

i problemów miejsc  

w których mieszkamy 

• Nawiązywanie  

i utrzymywanie kontaktów  

z organizacjami 

działającymi w najbliższym 

otoczeniu; 

• Udział uczniów  

w wydarzeniach lokalnych; 

 

• Poznanie historii  

i tradycji regionu „Mała 

Ojczyzna” – poprzez 

udział w konkursach 

wiedzy o regionie, 

spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 

wychowawcy, 

nauczyciel WOS, 

doradztwo 

zawodowe 

 

dyrekcja, 

wychowawcy 

 

poloniści, 

wychowawcy, 

historyk 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

Cały rok 

Wzmacnianie więzi 

rodzinnych 
• Podczas spotkań  

z rodzicami zachęcamy do 

spędzania wolnego czasu  

z dziećmi; 

• Przygotowywanie uczniów 

do kultywowania dobrych 

wszyscy 

wychowawcy, 

 
 
wszyscy 
wychowawcy, 

Cały rok 

 

 

 

Cały rok 
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obyczajów i tradycji 

rodzinnych; 

 

• Przygotowujemy ucznia 

do przyszłych ról: męża, 

ojca, żony, matki. 

 

pedagog szkolny, 
opiekun SU 

wychowawcy, n-l 
biologii, Wdż, 
religii 

 

 

 

Cały rok 

Przyswajanie przez 

ucznia wartości, 

dzięki którym 

osiągnie równowagę 

duchową  

i wewnętrzną 

akceptację siebie 

• Lekcje wychowawcze – 

wychowanie do wartości 

i kształtowanie 

patriotycznych postaw 

uczniów; 

• Wychowanie w duchu 

patriotyzmu w celu 

rozumienia korzeni 

narodowych, 

wypracowania poczucia 

własnej wartości i 

poczucia dumy  z faktu 

bycia Polakiem 

(upamiętnianie rocznic, 

dbałość o czystość języka 

polskiego, poznanianie 

osób i miejsc ważnych 

dla Polski; 

• Doskonalenie własnych 

kompetencji 

wychowawczych przez 

nauczycieli; 

• Realizowanie zajęć 

przedstawiających 

wartości uniwersalne, 

budujące życie każdego 

człowieka. 

wychowawcy 

 

 

 

grono 

pedagogiczne 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grono 

pedagogiczne 

 

 

wychowawcy 

 

Cały rok 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

Październik 

 

 

 

Cały rok 

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 dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 
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6) analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół  

ds. Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Wnioski  

z ewaluacji zespół przekazuje Radzie Pedagogicznej na analitycznym posiedzeniu 

podsumowującym rok szkolny. Z wynikami prac zespołu zostaje zapoznana Rada Rodziców 

oraz Samorząd Uczniowski. Wnioski zostaną uwzględnione w planie działań wychowawczo – 

profilaktycznych na następny rok szkolny. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców Zespołu Szkół 

w Opatowie w dniu 27.09.2018 r. 

 


