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          Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej 

im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie opiera się na hierarchii wartości przyjętej  

przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej  

w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego  

są spójne ze Statutem Szkoły i Wewnętrznymi Zasadami Oceniania oraz ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania  opisane w podstawie 

programowej. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej 

społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym  

w rodzinie i w szkole, która w swej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, 

jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest 

dbałość o wszechstronny rozwój każdego ucznia oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny.           

 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. 

I WPROWADZENIE 

 Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Makowie obejmuje działania o charakterze wychowawczym 

 i profilaktycznym. Wychowanie rozumiane jako proces wspomagania ucznia w rozwoju 

oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania godności obu stron (wychowawcy, 

rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc do osiągnięcia 

celów wychowania tj. do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech podstawowych 

sferach: fizycznej, rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; psychicznej 

(emocjonalnej i intelektualnej), która oznacza ponoszenie odpowiedzialności za siebie, 

współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza 

konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu 

wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka.     

 Wychowawca w tym procesie jest odpowiedzialny za tworzenie warunków  

do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek odpowiedzialny za korzystanie z nich. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana 

Twardowskiego w Makowie obejmuje wszystkie działania      wspomagające wychowanka  

w radzeniu sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, 

mogące zaburzyć jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  

 Chcemy, by nasza szkoła: 

 była bezpieczna, by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych,  

które prowadzą do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży  

oraz zaburzeń w zachowaniu, 

 była wiarygodna w informowaniu na temat warunków zdrowego stylu życia  

i występujących zagrożeń, 

 uczyła odpowiedzialności za własne wybory i konsekwencji w postępowaniu, 



 rozwijała u dzieci więzi z grupą społeczną, aby panowało poczucie przynależności  

do grupy, 

 kształtowała komunikatywność, kreatywność i empatię, umiejętność podejmowania 

decyzji i rozwiązywania problemów, 

 uczyła odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły 

sprzyjające zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia 

dysfunkcji. 

II CEL GŁÓWNY PROGRAMU 

 Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie 

wychowanka w rozwoju oraz profilaktyka, rozumiana jako interwencja kompensująca 

niedostatki wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców, 

umiejętności ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz 

budowanie jego odporności na potencjalne zagrożenia. Działania określone  w niniejszym 

programie umożliwiają stworzenie spójnego środowiska wychowawczego, w  którym 

wartości i normy życia są zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy 

współpracują, wspierając ucznia w integralnym rozwoju i osiąganiu pełni 

człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem realizowanego programu jest poszukiwanie 

sposobu wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, 

przezywaniu i urzeczywistnianiu ich. Działania wychowania i profilaktyki łączą wartości  

i normy, traktując (w ślad za zapisami Ustawy Prawo Oświatowe) „nauczanie  

i wychowanie jako respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady 

etyki jako uniwersalne”. W nawiązaniu tychże zasad etyki będą prowadzone działania 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

III PODSTAWA PRAWNA 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (art. 72) 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 roku 

 Rozporządzenie MEN z dnia 14 lutego 2017 roku 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 szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy  

oraz kształcenia  

 Ustawa Karta Nauczyciela 

 Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Makowie 

 



IV DOKUMENTY, KTÓRE UWZGLĘDNIONO PRZY OPRACOWANIU 

         PROGRAMU 

1. Obowiązujące przepisy prawa. 

2. Analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły. 

3. Diagnozę oczekiwań rodziców na podstawie przeprowadzonych badan na temat 

kluczowych celów wychowawczych stawianych prze rodziców w procesie. 

wychowawczym na temat przyszłości dziecka oraz oczekiwań rodziców wobec 

szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie wspomagania dziecka w rozwoju.  

4. Identyfikacje środowiska lokalnego. 

5. Zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania 

działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, 

sala gimnastyczna, pracownie), zasoby techniczne (wyposażenia pracowni), 

zasoby organizacyjne (wolontariat uczniowski). 

     V CHARAKTERYSTYKA ABSOLWENTA 

 Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu 

absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, 

predyspozycji i uzdolnień cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  

odpowiednie funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 Absolwent kończący szkołę:  

 Umie: 

 Kierować się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności 

 Przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny życia 

 Radzić sobie w trudnych sytuacjach, jest odporny na niepowodzenia 

 Prawidłowo funkcjonować w zespole 

 Korzystać z różnych źródeł wiedzy i informacji 

 Racjonalnie wykorzystywać narzędzia i technologie informacyjne 

 

Potrafi: 

 

 Szanować siebie i innych 

 Być tolerancyjnym 

 Być kreatywnym, samodzielnym, odpowiedzialnym 

 Podejmować odpowiedzialne decyzje w trosce o zdrowie i bezpieczeństwo swoje  

i innych 

 Pomagać innym 

 

 

 

 



Rozumie: 

 

 Zasady dobrych obyczajów i kultury życia 

 Zasady współżycia społecznego 

 Współczesne zagrożenia społeczne i cywilizacyjne 

 Na czym polega zdrowy styl życia 

 Historię i kulturę własnego kraju, regionu oraz tradycje szkoły 

 

 

VI DZIAŁANIA PROGRAMOWE W OKEŚLONYCH OBSZARACH 

 

1. Działalność wychowawcza obejmuje: 

 Współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta 

 Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność  

za swój rozwój należą do najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych 

 Współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych 

 Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną 

 Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, 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 

 Doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz  

warsztatowej pracy z grupą uczniów 

 Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów 

 Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym 

 Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  

i światowej 

 Wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych 

 

 

 



2. Działalność edukacyjna obejmuje: 

 

 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 diety i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowanie  

w tego typu przypadkach 

 Rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów 

 Kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji 

 Kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu  stylowi życia 

 Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 

 i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki, 

znajomości norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego u uczniów 

 

3. Działalność informacyjna obejmuje: 

 

 Dostarczanie 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 

 Udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w zaobserwowania u uczniów 

niepokojących zachowań 

 Przekazywanie 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 2006r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

 Informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią, 

 na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji prawnej 

 

 

 



4. Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 

 Wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych . 

 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. 

 

VII ZADANIA ORGANÓW SZKOŁY 

Dyrektor szkoły: 

 Stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego szkoły 

 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 wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły 

 Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań 

 Czuwa nad realizacją przez uczniów obowiązku szkolnego 

 Nadzoruje zgodność działań szkoły  ze Statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły 

 Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

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 

 



Nauczyciele: 

 Współpracują z wychowawcami  klas w  zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

 Reagują na obecność w szkole osób obcych stwarzających  swoim zachowaniem 

zagrożenie dla ucznia 

 Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów 

 Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacji zagrożenia 

młodzieży demoralizacja i przestępczością 

 Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych 

 Kształcą i wychowują uczniów w duchu patriotyzmu i demokracji 

 Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach  

w nauce, wspierają zainteresowania i rozwój  osobowy ucznia 

Wychowawcy klas:           

 Diagnozują sytuacje wychowawczą w klasie 

 Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów 

 Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym, opracowują plany pracy wychowawczej 

dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu 

klasowego i potrzeby uczniów 

 Przygotowują sprawozdanie z realizacji pracy wychowawczo-profilaktycznej  

i wnioski do dalszej pracy 

 Zapoznają uczniów i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami i tradycjami szkoły 

 Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez lidera 

zespołu 

 Oceniają zachowanie uczniów, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami 

 Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami lub opiekunami 

uczniów, pedagogiem oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach 

 Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji 

 Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców lub opiekunów 

 Dbają o dobre relacje swoich uczniów w klasie 

 Podejmują działania profilaktyczne mające na celu przeciwdziałanie niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych 

 Współpracują z sądem, policją oraz  innymi osobami i instytucjami działającymi  

na rzecz dzieci i młodzieży 

 Podejmują działania na rzecz poszerzenia kompetencji wychowawczych 



VIII  ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE  
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1. Wspomaganie uczniów  
     w rozwoju  
     ukierunkowane 

     na osiągnięcie pełnej  
     dojrzałości w sferze  

     fizycznej -  
     kształtowanie postaw  
     sprzyjających zdrowiu. 

1. Kształtowanie nawyku dbania  
     o własne zdrowie, estetykę  
     własną i otoczenia. Utrzymanie  

     higieny ciała i dbałość  
     o schludny wygląd. 

 
2. Nabywanie umiejętności zdrowego 
   stylu życia. Umiejętne 

   gospodarowanie czasem wolnym. 
 

3. Kształtowanie sprawności  fizycznej  
    i odporności. Rozwijanie nawyku 
    uprawiania  sportu i posiadanych  

    predyspozycji do uprawiania  
    dyscyplin sportowych. 

1. Działania informacyjne - dostarczanie 
   wiarygodnych informacji na temat warunków  
   zdrowego stylu życia. 

 
2. Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju  

     i zdrowym stylu życia przez: 
 

a/ realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej 

 
b/ prowadzenie pogadanek  na godzinach 

   wychowawczych  zgodnie z treściami 
   uwzględnionymi w podstawie programowej. 
 

3. Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, 
    konkursów dotyczących zdrowego stylu życia. 

 
4. Organizacja kół zainteresowań- zajęć sportowych 
   (lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, 

   informatyki, edukacji wczesnoszkolnej,  techniki). 



2. Rozwijanie  poczucia  

    odpowiedzialności   
    za zdrowie swoje  i innych. 

1. Kształtowanie umiejętności  

     interpersonalnych; kształtowanie 
     umiejętności kontrolowania emocji  
     i radzenia sobie ze stresem. 

 
2. Kształtowanie umiejętności   

    podejmowania decyzji. 
 

3. Zachowanie zasad   bezpieczeństwa, 

   poruszania się po drogach i ulicach 
   ( bezpieczna droga do szkoły). 

1. Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania  

    o własne zdrowie. 
 

2. Spotkania ze specjalistami  z poradni 

    psychologiczno- pedagogicznej. 
 

3 .Udział w ogólnopolskich akcjach i prozdrowotnych. 
 
 

4.Spotkania z higienistką szkolną,   pedagogiem 
   i policjantem. 

3. Ugruntowanie wiedzy  

    z zakresu zdrowego     
    odżywiania się,    
    uświadamiane korzyści  

    z aktywności  fizycznej.    
    Stosowanie profilaktyki. 

1. Poszerzenie wiedzy na temat    

    zdrowego stylu życia.  
 

2.Kształtowanie prozdrowotnych  

   wzorców konsumpcyjnych. 
 

3. Dbanie o rozwój wiedzy 
   i  umiejętności zawodowych  
   nauczycieli o umiejętności  

   dotyczące problematyki  
   związanej  z uzależnieniami. 

 
4. Nabywanie umiejętności   
    opierania się naciskom  

    otoczenia, nabywanie  
    umiejętności bycia asertywnym. 

 
5.Treningi umiejętności  odmawiania 
   papierosa,  alkoholu, dopalaczy itd. 

 
 

1. Współpraca z NZOZ w Makowie- profilaktyka  

    w  zakresie zdrowego odżywiania  ( otyłość, 
    cukrzyca). 

 

2. Realizacja programu profilaktyki   uzależnień 
   i rozwijanie umiejętności życiowych.  

 
3. Przeciwdziałanie paleniu  papierosów (w tym  
   e- papierosa) np. profilaktyka antynowotworowa.   

    
 

4. Uzależnienia od alkoholu - propozycje spędzania 
    wolnego czasu na sportowo, bez alkoholu, 
    organizacja  konkursów. 

 
5.Uzależnienie od używek  i dopalaczy- „ Dopalaczom 

   stop” – organizacja spotkań dla  rodziców, 
   uwrażliwienie na  sygnały, które mogą niepokoić. 
 

6.Godziny wychowawcze, filmy  o uzależnieniach 
 



6.Prowadzenie edukacji   

    antyuzależnieniowej. 
 

7.Uświadamiane zagrożeń  

   wynikających z przedwczesnej 
   inicjacji seksualnej. 

7. Wskazywanie miejsc,  w których można uzyskać 

   pomoc. 
 

8. Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, 

    pedagogiem. 
 

9. Zorganizowanie warsztatów    profilaktycznych  
    dla nauczycieli  i uczniów z zakresu uzależnień. 

 

10. Podejmowanie działań   ograniczających 
      zachowania konfliktowe, stresowe, presję  grupy,  

      realizacja zajęć:  „Wychowanie do życia  
      w rodzinie”. 
 

11. Propagowanie idei programu  profilaktyczno-  
      edukacyjnego  „ Zapobiegać HIV i AIDS”. 

 
12. Konsultacje za specjalistami  wg  potrzeb. 
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1.Przygotowanie uczniów   
   do aktywnego i świadomego    

   uczestnictwa w życiu  
   społecznym oraz  

   podejmowania działań  
   na rzecz środowiska  
   szkolnego i lokalnego,  

   w tym do podejmowania 
   działań  wolontariatu. 

1.Rozwijanie samorządności  uczniów 
   nauka zasad  demokracji. 

 
2. Pełnienie różnych ról społecznych  

   ( wspólnota, samorząd  uczniowski,  
    wolontariat). 
 

3.Rozwijanie umiejętności  
    komunikacyjnych: wyrażanie  

    własnych opinii, przekonań 
    i poglądów. 
   

4. Rozwijanie świadomości  dotyczącej 
    roli osób znaczących  i autorytetów. 

1. Przeprowadzenie   demokratycznych wyborów  
   do prezydium SU koordynowane przez opiekuna. 

 
2. Opieka nad samorządem  uczniowskim. 

 
3. Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi. 

 

 
 

 
 
 

 



2.Rozwijanie umiejętności    

   współdziałania w grupie   
   społecznej, pokojowego  
   rozwiązania problemów  

   z zachowaniem zasad     
   poprawnego   

   komunikowania się. 

1.Przestrzeganie zasad zdrowego   

   współzawodnictwa. 
 

2.Prowadzenie pogadanek   

   dla rodziców „ Bezpieczny  
   Internet- kontrola edukacyjna”. 

1.Spotkania z policjantem- skutki  prawne związane  

   z występowaniem różnych form   agresji, w tym 
   cyberprzemocy. 

 

2.Zajęcia warsztatowe  z pedagogiem, nauczycielami    
    wych.fiz., zajęcia z informatyki. 

 
3.Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez  
    integrujących środowisko   szkolne. 

 
4.Realizacja programu   wychowawczo- 

   profilaktycznego „ Spójrz inaczej”. 

3.Rozwijanie wrażliwości 
   i poczucia    
   odpowiedzialności  

   za  relacje międzyludzkie. 

1.Realizacja zajęć dydaktycznych, 
  godzin wychowawczych- uczenie  
  zasad współżycia w grupie. 

 
2.Podejmowanie działań na rzecz    

    innych uczniów, organizacji,  
    podejmowanie działań  
    w ramach wolontariatu. 

 
3. Organizowanie w ramach  

    zespołów klasowych 
    i pozaklasowych  pomocy  
    koleżeńskiej uczniom mającym  

    problemy z opanowaniem  
    materiału. 

 
4. Organizacja zajęć dydaktyczno- 
    wyrównawczych  i specjalistycznych. 

 

1.Prowadzenie zajęć dotyczących praw  
    i obowiązków wynikających z roli ucznia, członka    
    społeczności szkolnej, rodziny,  kraju. 

 
2.Zajęcia z wychowawcą –  rozwijanie empatii. 

 
3. Prowadzenie szkolnego koła wolontariatu. 
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1.Budowanie systemu  

   wartości- integracja  
   działań wychowawczych      
   i profilaktycznych  

   szkoły   i rodziców. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych-  

    kształtowanie gotowości  
    do uczestnictwa w kulturze,  
    poszanowania innych kultur 

    i tradycji. 
 

2. Prowadzenie rozmów z uczniami      
    o szkodliwości działania sekt  
    i tzw. nowych ruchów  religijnych. 

 
3.Pomoc uczniom przeżywającym  

   kryzys. 

1.Zajęcia realizowane podczas  lekcji j. polskiego, 

  przyrody,  geografii, informatyki,  wychowania  
  do  życia w rodzinie. 

 

2.Spotkania z autorytetami- dostarczanie wzorców    
   osobowych w literaturze. 

 
3. Zapoznanie  uczniów ze stosowanymi przez sekty    
    technikami zniewalającymi człowieka i ich 

    zasięgiem –   zajęcia z wychowawcą. 
 

4. Programy, filmy edukacyjne i spektakle 
    profilaktyczne. 

 

5. Realizacja zajęć na lekcjach religii. 

2.Kształtowanie  
  prawidłowego stosunku  

  do wartości i norm oraz  
  kultury zachowania. 

1. Realizacja zajęć edukacyjnych,           
    godzin wychowawczych -  

    kształtowanie umiejętności  
    odróżniania dobra od zła. 

 

2. Nauka dobrych manier. 
 

3. Kształtowanie wrażliwości  
    estetycznej poprzez kontakt  
    z dziełami literackimi,  

    z wytworami kultury, z dziełami  
    architektury i sztuk plastycznych,  

    należących do polskiego  
    i europejskiego dziedzictwa  
    kultury. 

 
 

1.Organizowanie wyjść  na spotkania ze sztuką np.   
  do kin, teatrów, muzeów, na wystawy artystyczne. 

 
2.Realizacja na zajęciach  j. polskiego, godzinach  
    wychowawczych- kształtowanie  postaw społecznie        

    akceptowalnych. 
 

3.Organizacja wycieczek-   umożliwienie kontaktu  
    z wytworami sztuki oraz  miejscami pamięci 
    narodowej. 

 
4. Prowadzenie kół zainteresowań dla uczniów. 

 
5.Organizowanie spotkań z pasjonatami i instytucjami  
   prowadzącymi zajęcia rozwijające zainteresowania 

   i uzdolnienia uczniów – orkiestra dęta, tenis stołowy, 
   mała grupa  paradna. 



4. Rozwijanie zainteresowań i pasji  

     uczniów- popularyzacja  
    alternatywnych form spędzania  
    wolnego czasu. 

 
5. Rozwijanie szacunku do kultury,  

     historii narodu i dorobku  
     narodowego. 
 

6. Popularyzowanie wiedzy 
     i rozwijanie świadomości  

     na temat zasad humanitaryzmu. 

6.Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania     

   się oraz nauka słuchania innych i szanowania 
   poglądów- prowadzenie debat na zajęciach 
   organizowanych przez nauczycieli np. na j. polskim 

   WOS, WDŻWR. 
 

7.Organizacja konkursów ,imprez przedstawień 
szkolnych. 

 

8. Realizacja cyklu lekcji  wychowawczych. 
 

9. Spotkania z przedstawicielami  instytucji  
    współpracujących  ze szkołą. 

 

10.Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki  
    dla uczniów niepełnosprawnych. 

 
11.Udział w akcji Tydzień Wolontariatu. 
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1.Poznanie zasad  
   bezpieczeństwa  

   w różnych sytuacjach  
   życiowych,  

   kształtowanie  
   właściwego zachowania  
   się w sytuacji  

   zagrożenia życia oraz  
   w sytuacjach  

   nadzwyczajnych w tym  
   poprzez zapewnienie  
   bezpiecznych  

   i higienicznych  
   warunków nauki,   

1. Poznanie praw i obowiązków  
    ucznia, budowanie atmosfery  

    otwartości i przyzwolenia  
    na dyskusję. 

 
2. Rozwijanie umiejętności  
    prowadzenia rozmowy  

     
3. Dostarczenie wiedzy na temat  

    osób i instytucji świadczących  
    pomoc w trudnych sytuacjach. 

 

4. Dostarczenie  wiedzy z zakresu  
    prawa na  temat postępowania  

1.Stworzenie kontraktów klasowych. 
 

2.Zapoznanie z zasadami   bezpieczeństwa np. podczas  
    korzystania ze sprzętu  sportowego, wycieczek  

    szkolnych itp. 
 
3. Poznanie instytucji,  do których należy się zwrócić  

   w przypadku występowania    przemocy fizycznej 
    i psychicznej. 

 
 
 

4.Organizacja spotkań  z policjantem 
 



   wychowania i opieki    w sprawach nieletnich. 

5. Przeciwdziałanie ryzykownym  
     zachowaniom seksualnym. 

 

6. Propagowanie wiedzy na temat    
     środków uzależniających oraz  

     prawnych i moralnych skutków  
     posiadania, zażywania 
     i rozprowadzania środków  

     psychoaktywnych. 

 

5.Realizacja zajęć  Wychowanie do życia w rodzinie. 
 

 

6.Realizacja zajęć z wychowawcą  na w/ w tematy. 
7.Programy edukacyjne-  telewizyjne, spektakle  

    profilaktyczne. 
 
8. Filmy edukacyjne, gazetki , ulotki. 

2. Kształtowanie  
    umiejętności korzystania  

    z technologii    
    informacyjno- 
    komunikacyjnej. 

1. Uświadamianie negatywnego 
    wpływu pracy na komputerze      

    na zdrowie i kontakty społeczne    
    oraz niebezpieczeństwa    
    wynikające z anonimowych  

     kontaktów. 
2. Bezpieczne korzystanie  

   ze środków komunikacji publicznej-  
   przeciwdziałanie i zapobieganie  
    sytuacjom problemowym.  

 
3. Rozwijanie świadomości  

   dotyczącej prawa do prywatności, 
   w tym do ochrony danych 
   osobowych oraz ograniczonego 

   zaufania do osób poznanych 
    w sieci. 

4.Nauka obrony przed naciskiem  
   otoczenia ( w tym reklamę). 
5. Organizowanie spotkań  

    dla rodziców – uświadamianie  
    zagrożeń płynących z Internetu. 

1.Realizacja zajęć na lekcjach  j. polskiego. 
 

2.Zajęcia z wychowawcą,   na lekcjach WOS- 
   tematyka  lekcji- zamieszczanie i rozpowszechnianie 
   informacji  w sieci. 

 
3. Rozmowy, zajęcia warsztatowe   na temat 

    uzależnienia od Internetu. 
 

4. Prowadzenie zajęć profilaktycznych – co to jest   

   stalking? 
 

5. Zajęcia z wychowawcą  - Jestem asertywny 
 

6.Pogadanki na zebraniach  z rodzicami. 

 



 

IX ORGANIZACJA DZIAŁAŃ DLA RODZICÓW 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

1.Informowanie rodziców 
 o podejmowanych przez szkołę 
 działaniach wychowawczo- 

 profilaktycznych 

-  Zapoznanie rodziców ze Szkolnym Programem 
   Wychowawczo-Profilaktycznym 
-  Dni otwarte szkoły 

-  Przekazywanie na bieżąco informacji o działalności 
   szkoły za pomocą strony internetowej, gazetek 

   ściennych w szkole 

2.Informowanie rodziców  
  o funkcjonowaniu dziecka  

  w szkole 

- Przekazywanie na bieżąco informacji   
   o sukcesach, trudnościach, problemach uczniów 

   oraz postępach w nauce na zebraniach  
  z rodzicami, podczas  indywidualnych rozmów 
- rozmowy indywidualne z dyrektorem, 

   konsultacje z pracownikami poradni  
- informacje na temat niskiej frekwencji 

- współpraca z Radą Rodziców w zakresie pomocy 
   materialnej dla uczniów potrzebujących 
   wsparcia,  dożywiania 

3. Przekazywanie wiedzy 

     na temat problemów 
    wychowania i profilaktyki 
    
 

- organizacja warsztatów, pogadanek, spotkań   

  ze specjalistami na temat uzależnień 
  oraz na temat zaspokajania potrzeb psychicznych 

  dziecka (miłość, akceptacja, szacunek , troska) 
- gazetki i biuletyny dla rodziców- upowszechnianie 
  materiałów edukacyjnych 

- doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia 
  sobie z trudnymi sytuacjami wychowawczymi 

- organizowanie spotkań z rodzicami- dostarczanie 
   informacji, jak powinni zachować się w sytuacjach 
   wymagających interwencji 

- indywidualne konsultacje z wychowawcą 
 

X ORGANIZACJA DZIAŁAŃ DLA NAUCZYCIELI 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 

Organizacja doskonalenia zawodowego  

 – kursy, warsztaty, szkolenia 

Dostarczanie nauczycielom informacji  

o dostępnych formach doskonalenia 
poza szkołą według oczekiwań nauczycieli 

oraz oferty WODN 

Organizacja wewnątrzszkolnego 
doskonalenia 

Szkoleniowe rady pedagogiczne według 
harmonogramu 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie profilaktyki 
używania niebezpiecznych środków  
i substancji 

Uzyskanie wiedzy na temat norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia 
psychicznego ucznia drugiego etapu 
kształcenia. Samodoskonalenie nauczycieli. 

 
 



 

Propagowanie literatury na temat profilaktyki 

w szkole 

Udostępnianie materiałów szkoleniowych. 

Gromadzenie materiałów szkoleniowych  
na temat szkolnej profilaktyki. 

 

XI ZASADY EWALUACJI SZKOLNEGO 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 będzie przeprowadzana poprzez: 

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian 

2) analizę dokumentacji 

3) przeprowadzenie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

4) rozmowy z rodzicami 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli 

6) analizę przypadków 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez Zespół  

ds. Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. Zadaniem zespołu jest opracowanie wyników 

i wniosków do dalszej pracy.  

 


