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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  

NIEPUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  

,,SZKOŁA Z PASJĄ” 

I. WSTĘP 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowi integralną i spójną całość 

działań wychowawczych i profilaktycznych pomiędzy szkołą, rodziną i innymi 

instytucjami. 

2. Realizowany jest przez wszystkich nauczycieli i terapeutów. 

3. Stanowi podstawę do opracowania klasowych planów wychowawczych 

dla danego etapu edukacyjnego oraz działań profilaktycznych. Plany te  

i działania są dostosowane do konkretnej grupy uczniów, poprzez 

odpowiedni dobór form i metod realizacji celów. 

  

II. ZAŁOŻENIA PROGRAMU 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej  

z Oddziałami Integracyjnymi ,,Szkoła z Pasją” w Szczecinie:  

a) jest dokumentem pozwalającym scalać oddziaływania wychowawczo 

- profilaktyczne szkoły i środowiska uczniów; 

b) stanowi wytyczne do pracy wychowawczo- profilaktycznej skierowane do 

dyrekcji szkoły, wychowawców klas, nauczycieli przedmiotów, Samorządu 

Uczniowskiego1 przy współudziale rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań 

dydaktyczno – wychowawczych;  

2. Realizacja założeń programowych wpłynie na spójność  

i wielokierunkowość oddziaływań wychowawczo-profilaktycznych 

skierowanych do uczniów szkoły.  

                                                           
1
 Dotyczy uczniów klas IV-VIII 
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3. Zadaniem Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

szkoły jest kształtowanie odpowiedzialnej osobowości ucznia w oparciu o: 

a) empatię wobec drugiego człowieka;  

b) dojrzałe i sprawne funkcjonowanie we współczesnym świecie; 

c) wykorzystywanie wiadomości i umiejętności w rozwiązywaniu problemów;  

d) samodzielność;  

e) dbanie o zdrowie swoje i innych.  

 

III. MODEL ABSOLWENTA 

Opiera się na wartościach określonych w Programie Wychowawczo-

Profilaktycznym. Absolwent naszej szkoły:  

1. Systematycznie i sumiennie zdobywa wiedzę i jest świadomy celów 

nauki;  

2. Rozwija zainteresowania, talenty i pasje;  

3. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać w życiu; 

4. Umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji;  

5. Akceptuje siebie, mając świadomość swoich mocnych i słabych stron;  

6. Potrafi dokonywać społecznie akceptowanych wyborów; 

7. Sprawnie posługuje się językiem obcym;  

8. Dba o zdrowie, środowisko i bezpieczeństwo;  

9. Jest tolerancyjny i gotowy do niesienia pomocy słabszym  

i niepełnosprawnym;  

10.  Ma poczucie przynależności do najbliższego środowiska  

(rodzina, szkoła, region);  

11.  Zna swoje prawa i obowiązki; 

12.  Zna i szanuje symbole szkolne, regionalne  

i narodowe;  

13.  Zna Śmiało patrzy w przyszłość;  

14.  Jest kulturalny, odpowiedzialny i punktualny; 
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15.  I stosuje zasady dobrego zachowania, nie używa 

wulgaryzmów,  

nie stosuje przemocy; 

16.  Prawidłowo reguluje emocje. Radzi sobie w sytuacjach trudnych; 

17.  Jest zmotywowany do nauki i rozwoju osobistego; 

18.  Ma świadomość na temat zagrożeń wynikających z używania 

multimediów i potrafi bezpiecznie korzystać z komputera i zasobów 

sieci. 

 

IV. CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 

1. Kształtowanie postaw, norm i zasad postępowania w oparciu  

o uniwersalny system wartości;  

2. Wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka aktywnego, 

tolerancyjnego, radosnego, świadomego swoich tradycji regionalnych  

i narodowych; 

3. Wychowanie dziecka zdolnego do dokonywania świadomych 

wyborów i gotowego do twórczego podejmowania decyzji na drodze 

do właściwego dla niego sukcesu; 

4. Przygotowanie dzieci i młodzieży do podejmowania ról społecznych  

i budowania więzi międzyludzkich opartych na wzajemnym szacunku  

i tolerancji;  

5. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego;  

6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym na rzecz pielęgnowania tradycji 

naszej „Małej Ojczyzny” oraz pracy na rzecz środowiska naturalnego; 

7. Doskonalenie umiejętności wychowawczych kadry przez udział  

w konferencjach, kursach, warsztatach, korzystanie  

z literatury fachowej oraz oddziaływanie poprzez własny przykład; 

8. Przeciwdziałanie uzależnieniom wśród dzieci i młodzieży; 
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9. Przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym  

z używania Internetu i środków masowego przekazu; 

10.  Propagowanie zdrowego trybu życia; 

11.  Rozwijanie kompetencji społeczno-emocjonalnych. 

 

V.  SZCZEGÓŁOWE CELE I ZADANIA 

Kształtowanie potencjału intelektualnego:  

 budzenie ciekawości poznawczej,  

 rozwijanie kreatywnego myślenia,  

 kształtowanie umiejętności selekcji, syntezy i analizy informacji, 

 kształtowanie umiejętności, poszukiwania samodzielnie źródeł 

informacji, 

 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości, predyspozycji  

i ich twórczym rozwijaniu, 

 organizowanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów, 

 indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnianie  

w programach, 

 dydaktyczno - wychowawczych klas programów wyzwalających 

aktywność twórczą uczniów, 

 indywidualna opieka nad uczniami wymagającymi indywidualnego 

traktowania ze względu na deficyty intelektualne, 

 stymulowanie aktywności poprzez prezentowanie publiczne osiągnięć 

(np. gazetki szkolne, wystawy tematyczne, występy artystyczne),  

 stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach przedmiotowych. 

 

Rozwijanie uczuć i emocji: 

 kształtowanie wrażliwości emocjonalnej,  

 świadome dokonywanie wyborów,  

 rozwój kultury osobistej i kultury słowa,  
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 tolerancja i poszanowanie dla różnych religii, kultur 

i tradycji.  

 pomoc w samopoznaniu, samoocenie, 

 rozwijanie umiejętności akceptowania siebie,  

 kształtowanie umiejętności samoobserwacji i trafnej oceny własnych 

działań,  

 budzenie zachowań empatycznych,  

 kształtowanie postawy asertywnej,  

 przygotowanie do budowania własnego systemu wartości,  

 wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku 

realizacji obowiązku szkolnego,  

 indywidualna opieka nad uczniami wymagającymi indywidualnego 

traktowania ze względu na deficyty emocjonalne,  

 wdrażanie programów rozwijających umiejętności interpersonalne,  

 stosowanie aktywizujących metod pracy na lekcjach wychowawczych 

(np. ćwiczenia grupowe, treningi interpersonalne, ćwiczenia 

asertywności),  

 ankiety dostarczające wychowawcom i uczniom informacji zwrotnych, 

 diagnoza samopoczucia i miejsca uczniów w grupie, klasie i szkole, 

stosowanie technik relaksacyjnych i przeciwdziałających stresowi,  

 uświadamianie mechanizmów działających destrukcyjnie na psychikę 

(np. reklamy, przemoc w mediach, mechanizmy grupowe),  

 warsztaty dla dzieci i rodziców, organizowane przez szkołę lub instytucje 

wspierające szkołę,  

 stwarzanie przyjaznej atmosfery.  

 

Rozwój społeczny:  

 Komunikacja społeczna:  

 formy komunikacji,  
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 poszanowanie dla drugiego człowieka,  

 akceptacja praw drugiego człowieka,  

 asertywność,  

 utrwalanie bezpiecznych zachowań,  

 kształtowanie dyscypliny,  

 umiejętność pracy w zespole,  

 inicjowanie własnej aktywności,  

 kształtowanie inicjatywy i przedsiębiorczości,  

 poszanowanie dorobku własnego narodu i lokalnej społeczności,  

 aktywne uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły, środowiska,  

 rozwijanie samodyscypliny,  

 dojrzałość społeczna,  

 zapoznanie i praca nad przyswajaniem sobie w okresie rozwoju norm 

funkcjonowania społecznego,  

 integrowanie zespołu klasowego, tworzenie pozytywnych więzi 

międzygrupowych, 

 kształtowanie umiejętności komunikowania się werbalnego  

i niewerbalnego, 

 uświadamianie zagrożeń płynących z braku tolerancji (np. subkultury, 

agresja, rasizm, nacjonalizm),  

 wspierania prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego  

w tym koleżeństwa i  przyjaźni,  

 uwrażliwianie na problemy osób niepełnosprawnych,  

 wdrażanie do altruizmu, 

 zapoznanie uczniów z regulaminami szkoły,  

 rozwój grupy poprzez współdziałanie, współtworzenie oraz 

współodpowiedzialność za wykonane zadania,  

 umożliwianie uczniom wejście w różne role (np. lidera, koordynatora, 

inicjatora, wykonawcy),  
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 organizowanie wspólnych wyjść i wyjazdów jedno 

lub kilkudniowych,  

 określanie specyfiki zespołu poprzez ustalenie wspólnych zainteresowań 

grupy i ich rozwijanie,  

 podejmowanie wspólnych akcji charytatywnych,  

 wspieranie inicjatyw dziecięcych (np. gazetka szkolna dotycząca 

bezpieczeństwa w szkole, klasowa, występy okolicznościowe). 

 

Kształtowanie postaw obywatelskich: 

 wpajanie szacunku dla tradycji i historii oraz symboli narodowych,  

 uświadamianie związku tradycji narodowych z tradycjami rodzinnymi,  

 uświadamianie istnienia problemów o charakterze społecznym  

(np. narkomania, alkoholizm, przemoc),  

 wdrażanie do samorządności,  

 kształtowanie poczucia odpowiedzialności,  

 rozwijanie poczucia przynależności do społeczności lokalnej, ojczyzny, 

społeczności europejskiej,  

 wprowadzanie elementów wychowania regionalnego na lekcjach 

przedmiotowych, 

 poznawanie dziejów narodowych poprzez różnorodne działania  

(np. wystawy, wizyty w muzeach, inscenizacje, koncerty),  

 organizowanie uroczystości szkolnych związanych ze świętami 

narodowymi,  

 wycieczki programowe,  

 stosowanie na lekcjach metod aktywizujących (np. burza mózgów, 

drzewko decyzyjne, analiza dokumentów, praca nad tekstami 

źródłowymi),  

 udział w uroczystościach i ważniejszych wydarzeniach szkolnych. 
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Kształtowanie systemu wartości: 

 obiektywna ocena własnego zachowania,  

 przestrzeganie norm społeczno moralnych,  

 tworzenie hierarchii wartości,  

 kształtowanie własnej odpowiedzialności,  

 wypracowywanie twórczych postaw,  

 kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i wartości moralne. 

 

Dojrzałość fizyczna i rozwój zdrowotny:  

 dbanie o własne ciało,  

 profilaktyka zdrowia fizycznego i psychicznego,  

 umiejętność radzenia sobie z problemami,  

 kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych i higienicznych,  

 promocja zdrowego stylu życia,  

 kształtowanie umiejętności samodzielnego dokonywania wyborów 

zachowani chroniących zdrowie własne i innych,  

 uświadamianie zagrożeń związanych z nałogami,  

 przekazywanie modelu aktywnego spędzania wolnego czasu,  

 uświadamianie zagrożeń cywilizacyjnych i ukazywanie sposobów  

ich zapobiegania, 

 uzmysłowienie problemu degradacji środowiska naturalnego  

i konieczności podejmowania przez ludzi działań proekologicznych, 

 zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy,  

 wdrażanie programów profilaktycznych. 

 

Bezpieczeństwo uczniów:  

 zapoznanie uczniów z zasadami bezpieczeństwa na terenie szkoły  

i poza nią, 

 respektowanie zasad bezpieczeństwa,  
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 ukazanie uczniom alternatywnych sposobów 

spędzania czasu wolnego,  

 zapewnienie uczniom bezpieczeństwa w szkole, 

 szerzenie świadomości na temat zagrożeń wynikających  

z anonimowości użytkowników Internetu, 

 kształtowanie postawy bezpiecznego korzystania z Internetu, 

 znajomość przejawów oraz konsekwencji uzależnienia od Internetu, 

komputera, telewizora i telefonu komórkowego. Umiejętne regulowanie 

czasu korzystania z multimediów, 

 otoczenie szczególną opieką dzieci niepełnosprawnych będących  

w integracji. 

 

Współpraca z rodzicami.  

 zebrania klasowe z rodzicami,  

 indywidualne konsultacje z rodzicami,  

 grupy wsparcia dla rodziców dzieci niepełnosprawnych,  

 warsztaty i pogadanki dla rodziców, 

 udział rodziców w uroczystościach klasowych i szkolnych,  

 aktywność rodziców na rzecz szkoły,  

 majowe spotkania z rodzicami przyszłorocznych uczniów klas 

pierwszych,  

 wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,  

 strona internetowa.  

  

VI. FORMY REALIZACJI:  

 Organizowanie konkursów wiedzy i artystycznych. 

 Dostarczanie uczniom zdolnym zadań dodatkowych, 

ponadpodstawowych. 

 Udział w różnych formach imprez szkolnych i klasowych. 
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 Prezentacja osiągnięć uczniów (min. wystawa 

prac). 

 Pomoc psychologiczno - pedagogiczna. 

 Zajęcia komputerowe w klasach I – VIII.  

 Gimnastyka korekcyjna.  

 Koła zainteresowań (plastyczne, taneczne, informatyczne, muzyczne, 

teatralne). 

 Warsztaty psychologiczne. 

 Świetlica. 

 Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną.  

 Współpraca z rodzicami. 

 

VII. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZEGO-PROFILAKTYCZNEGO 

 Pierwotne i największe prawa wychowawcze w stosunku do swoich 

dzieci posiadają rodzice.  

 Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania i profilaktyki, 

a tym samym nie ponoszą wyłącznej i całkowitej odpowiedzialności za 

efekty wychowania. 

 Wszyscy członkowie społeczności szkolnej znają Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny i są jego współtwórcami w kolejnych 

etapach realizacji.  

 Wszyscy pracownicy szkoły biorą udział w realizacji Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego, wspomagając się wzajemnie  

w rozwiązywaniu problemów, podejmując współodpowiedzialność za 

efekt jego realizacji.  
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VIII. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNYCH 

Dyrektor szkoły 

 Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy 

wychowawczej, opiekuńczej i działań profilaktycznych szkoły,  

o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.  

 Współpracuje z Samorządem Uczniowskim2. 

 Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, 

etnicznej i religijnej.  

 Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

 

 Nauczyciele i terapeuci 

 Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania.  

 Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w 

oparciu o rozpoznanie potrzeb uczniów.  

 Kształcą i wychowują dzieci w duchu  patriotyzmu i demokracji, 

atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.  

 Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

pobytu w szkole i poza jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp. 

 Uwrażliwiają wychowanków na problemy uczniów niepełnosprawnych 

będących w integracji. 

 Podejmują inne działania wychowawczo – profilaktyczne. 

 

Wychowawcy klas 

 Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w 

życie klasy wszystkich uczniów, również nieakceptowanych. 

                                                           
2
 Dotyczy klasy IV-VIII 
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 Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami 

szkoły, a w szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i 

przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.  

 Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, 

opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby. 

 Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie 

poczucia własnej wartości. 

 Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego 

podejmowania decyzji, elastyczności w zachowaniu.  

 Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe 

programu wychowawczego szkoły. 

 Podejmują inne działania wychowawczo – profilaktyczne.  

 

Rodzice 

 Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez 

uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w 

szkole i w mieście.  

 Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych i profilaktycznych w danej klasie i Szkole.  

 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach wychowania, 

profilaktyki i kształcenia dzieci.  

 

Samorząd Uczniowski3 

 Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego  

i intelektualnego na terenie szkoły i w środowisku lokalnym. 

 Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec 

dyrekcji i grona pedagogicznego. 

 Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.  

                                                           
3
 Dotyczy klas IV-VIII 
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 Propaguje ideę samorządności oraz wychowania 

w demokracji.  

 Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy  

i szkoły. 

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

 Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą 

problemów społeczności uczniowskiej.  

 

IX. POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU DZIECI O SZCZEGÓLNYCHPOTRZEBACH 

EDUKACYJNYCH 

 

W szkole podejmowane są następujące działania:  

1. Dla dzieci mających deficyty edukacyjne i rozwojowe:  

 organizowanie w szkole klas integracyjnych;  

 dostosowanie wymagań edukacyjnych zgodnie z zaleceniami 

zawartymi w orzeczeniach wydawanych przez Poradnię 

Psychologiczno –Pedagogiczną;  

 prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, korekcyjno – kompensacyjnych, 

korekcyjno – wyrównawczych oraz uspołeczniających;  

 organizowanie indywidualnej pracy z dziećmi;  

 konstruowanie przez nauczycieli indywidualnych programów 

autorskich; 

 wykorzystywanie najnowszych środków dydaktycznych;  

 wzbogacanie pracy nauczyciela o nowe metody i techniki;  

 organizowanie dodatkowych zajęć z psychologiem, pedagogiem i 

logopedą;  

 korzystanie z oferty projektów unijnych; 

 udzielanie innych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 
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2. Dla dzieci uzdolnionych:  

 zajęcia indywidualne, przygotowywanie do konkursów;  

 prowadzenie pozalekcyjnych kół zainteresowań;  

 konstruowanie przez nauczycieli indywidualnych programów 

autorskich;  

 rozszerzanie treści edukacyjnych;  

 prowadzenie dodatkowych zajęć 

 prowadzenie szczególnie uzdolnionych uczniów indywidualnym tokiem 

nauczania;  

 skrócenia etapu edukacyjnego. 

 

X. INDYWIDUALNE ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE 

Uroczystości szkolne:  

 Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego – wrzesień 

 Pasowanie pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły – październik 

 Uroczyste obchody Dnia Edukacji Narodowej – październik 

 Pierwszy dzień wiosny – marzec 

  Światowy Dzień Autyzmu – kwiecień 

 Pożegnanie absolwentów – czerwiec 

 Uroczyste zakończenie roku szkolnego – czerwiec 

 

Akademie i apele: 

 Dzień Niepodległości 

 Konstytucja 3 maja 

 Apele wychowawcze 

 Apel podsumowujący I semestr 

 

 Konkursy szkolne i klasowe:  

 Konkurs recytatorski 



 

SZKOŁA Z PASJĄ        

Niepubliczna Szkoła Podstawowa  

z Oddziałami Integracyjnymi  
ul. Traugutta 143, 71-314 Szczecin, tel. 505 864 674,  

e-mail: szkolazpasjaszczecin@gmail.com 

www.szkolazpasja.szczecin.pl 

 Konkurs ortograficzny 

 Konkurs plastyczny 

 Konkurs pięknego czytania 

 Konkurs czytania ze zrozumieniem 

 Konkurs historyczny 

 Konkurs matematyczny 

 

Uroczystości i imprezy klasowe:  

1. Dzień sportu 

2. Działalność kulturalno – rozrywkowa 

3. Dzień Chłopca – wrzesień 

4. Andrzejki – listopad 

5. Mikołajki – grudzień 

6. Jasełka – grudzień 

7. Wigilia klasowa i szkolna – grudzień 

8. Dzień Babci i Dziadka – styczeń 

9. Walentynki – luty 

10.  Dzień Rodziców – maj 

11.  Dzień Dziecka – czerwiec 

12.  Imprezy turystyczne – cały rok 

13. Imprezy kulturalne (kino, teatr, muzeum) - cały rok 

 

XI. EWALUACJA PROGRAMU  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej 

ewaluacji i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty.  

Formy ewaluacji:  

 Obserwacja (wychowawcy klas) 

 Rozmowy z uczniami 

 Analiza dokumentów 
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 Obserwacja i ocena zachowania uczniów 

 Badania ankietowe. 

 

 

 


