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I  PODSTAWY PRAWNE 

 

 

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

  

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 56) 

 

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

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej,  

w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia 

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

pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 356) 

 

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

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z dnia 28 sierpnia 2015 r. poz. 

1249) 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów 

i słuchaczy w szkołach publicznych 

  

Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach  

 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.)  

 

Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r. 

  

Konwencja o Prawach Dziecka przyjętą przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 

listopada 1989 r. 

 

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

nowelizacja z dnia 25 marca 2016,  

 

Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego, 

  

Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych  

 

Statut szkoły  
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II  Założenia programu  

 

1. Nadrzędnym celem wychowawczym w Szkole Podstawowej nr 1 w Sępólnie Krajeńskim jest 

wspieranie uczniów we wszechstronnym, zrównoważonym i harmonijnym rozwoju. Wychowujemy  

samodzielnego, odpowiedzialnego członka społeczności, przygotowanego do podjęcia dalszego 

kształcenia w szkole ponadpodstawowej właściwej dla jego zainteresowań i możliwości, 

świadomego przynależności państwowej i kulturowej, przygotowanego do sprawnego                                  

i odpowiedzialnego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

 

 

2. Do działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole należą: 

a) kształtowanie jednostek twórczych, kreatywnych i zdolnych do sterowania własnym 

kształceniem zarówno w rzeczywistości szkolnej, jak i poza nią; 

 

b)  rozwijanie u uczniów zdolności umożliwiających rozumienie otaczającego świata (poprzez 

samorefleksję oraz umiejętności komunikacyjne); 

 

c) budowanie w szkole relacji opartych na zaufaniu, sympatii, szacunku i tolerancji; 

 

d) kształtowanie kompetencji międzykulturowych, postawy otwartości i akceptacji, woli 

porozumienia oraz ciekawości dotyczącej poznawania różnic; 

 

e) tworzenie przyjaznej atmosfery na lekcjach sprzyjającej zadawaniu pytań oraz podejmowaniu 

działań wynikających z zainteresowań uczniów;  

 

f) uczenie dzieci samodzielności, twórczego myślenia i działania, skutecznego komunikowania 

się, współdziałania w zespole, a także motywacji do poszukiwania nowych rozwiązań, 

dyskutowania na interesujące ich tematy, wymieniania się własnymi doświadczeniami                       

z innymi, wyszukiwania potrzebnych im informacji, porządkowania ich oraz rozwiązywania 

problemów;  

 

g) kształtowanie rozwoju osobowego i społeczny dzieci i młodzieży, dbanie o zdrowie fizyczne                   

i psychiczne, dzięki czemu uczniowie mogą rozwijać  wytrwałość w realizacji stawianych 

sobie celów; 

 

h) zachęcanie do działalności innowacyjnej, do uznania uczenia się za czynność umożliwiającą 

samorealizację, dostarczającą osobistej satysfakcji i wzbogacającą życie;  

 

i) kształtowanie umiejętności współdziałania społecznego, realizacji własnych potrzeb 

i kierowania swym rozwojem w procesie trwającym przez całe życie;  
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j) kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskie poprzez propagowanie idei 

wolontariatu, uwrażliwianie na los potrzebujących, a w konsekwencji branie 

odpowiedzialności za własne życie i życie społeczne. 

 

 

3. Celem działań wychowawczo-profilaktyczne jest wspomaganie ucznia w osiągnięciu dojrzałości                      

w czterech sferach: 

 

a) fizycznej – zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych; 

 

b) psychicznej – zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie postaw 

sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 

chęci do życia i witalności;  

 

c) społecznej – kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na: umiejętności 

samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych,  ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról 

społecznych, umiejętności kontaktowania się z ludźmi, współpracowania w grupie, 

odpowiedzialności za siebie i innych, tolerancji, szacunku dla innych ludzi oraz poszanowania 

ich praw, umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, szacunku dla dobra wspólnego, 

zdecydowania w działaniu, życzliwości i bezinteresowności; 

 

d) aksjologicznej – zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości w celu dokonywania 

prawidłowych wyborów; odwaga cywilna, autentyczność i otwartość w działaniu, 

zainteresowanie dorobkiem kultury, rozwijanie myślenia refleksyjnego, umiejętności oceny 

własnych zachowań, docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucie sensu istnienia. 

 

 

4. W celu osiągnięcia dojrzałości w czterech sferach rozwijane są kompetencje osobiste i społeczne 

uczniów, ukierunkowane na:  

 

a) samoświadomość – budowanie akceptacji siebie, tworzenie pozytywnego obrazu tożsamości 

w wymiarze osobistym, społecznym i kulturowym oraz poczucia własnej godności; 

 

b) sprawczość – wyznaczanie realnych celów i ich osiąganie dzięki własnej aktywności, 

pozytywne nastawienie do życia, motywacja do działania, kształtowanie umiejętności 

planowania i podejmowania decyzji oraz konstruktywnego rozwiązywania konfliktów, 

planowanie własnego rozwoju, rozwijanie poczucia celowości działania; 

 

c) relacyjność – budowanie i podtrzymywanie pozytywnych relacji z ludźmi, rozumienie uczuć 

innych, sposobów myślenia i działań umożliwiających osiągnięcie pożądanych społecznie 

celów, promowanie prospołecznych wartości, aktywne uczestnictwo w życiu społecznym,             

w tym jego formach instytucjonalnych i pozainstytucjonalnych, włączanie się do działania na 

rzecz społeczności, promowanie pozytywnych wzorców osobowych, budowanie 

prospołecznych relacji rówieśniczych; 
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d)  otwartość – zdolność do sprawiedliwej, etycznej oceny i reagowania, umiejętność otwartego 

i jednoznacznego wyrażania swoich potrzeb, uczuć i opinii z zachowaniem szacunku                   

do siebie oraz innych osób, kształtowanie postaw asertywnych, rozwijanie poczucia empatii, 

wrażliwości, szacunku dla odmienności; 

 

e) kreatywność – kształtowanie twórczego podejścia do rozwiązywania problemów dzięki 

umiejętnościom: wyjścia poza schematyczność myślenia i działania, znajdowania nowych 

sposobów rozwiązywania problemów, odkrywania indywidualnych zdolności 

umożliwiających sprostanie wyzwaniom, także poprzez podejmowanie działań na rzecz 

twórczego rozwoju w formie współpracy z instytucjami kultury, rozwój aktywności 

fizycznej, rozwój sfery psychicznej, w tym duchowej, społecznej, aksjologicznej. 

 

 

5. Zgodnie z misją szkoły, która brzmi: „Uczyć, wychowywać, wspierać. Twoja przyszłość – naszym 

celem” szkoła stymulować będzie optymalny rozwój każdego ucznia bez względu na jego 

pochodzenie, status materialny i możliwości. Kształtujemy umiejętności wykorzystania posiadanych 

wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów rozwijających dojrzałość 

społeczną i przygotowujących tym samym uczniów do funkcjonowania w różnorodnych sytuacjach 

społecznych,  w jakich znajdą się po ukończeniu szkoły podstawowej i gimnazjum. 

 

6. Realizacji celu nadrzędnego, jakim jest ukształtowanie absolwenta odpowiedzialnego, uczciwego, 

samodzielnego, twórczego, postępującego zgodnie z zasadami  moralnymi i umiejącego odnaleźć 

własne miejsce w świecie, służyć będzie sukcesywna realizacja celów szczegółowych polegająca                                   

na systematycznych, długofalowych oddziaływaniach wszystkich pracowników szkoły. 
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III    Diagnoza 

 

1. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i zagrożeń  

występujących w środowisku szkolnym oraz lokalnym. 

 

2. Przy ocenie potrzeb i  zagrożeń uwzględniono: 

a) wnioski z przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej; 

b) wnioski z ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczego; 

c) obserwacje uczniów; 

d) wywiady z rodzicami i uczniami; 

e) ankiety (uczniowie, nauczyciele, rodzice); 

f) rozmowy z wychowawcami; 

g) wyniki nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora. 

 

 

3. Brane były pod uwagę czynniki ryzyka: 

 

a)  indywidualne (np. tzw. trudny temperament ucznia, zapotrzebowanie na stymulację, 

deficyty poznawcze, wczesne zachowania problemowe); 

b) rodzinne (np. niski status socjoekonomiczny, uzależnienia rodziców, włączanie dziecka                   

w konflikty rodziców, przemoc, zaniedbywanie dziecka, brak spójności i konsekwencji                    

w postępowaniu rodziców, brak jasnych norm i zasad odnośnie do zachowania dziecka, brak 

nadzoru); 

c) szkolne (np. niepowodzenia szkolne, brak wsparcia ze strony nauczycieli); 

d) wpływy rówieśnicze (np. niewłaściwe towarzystwo, odrzucenie przez grupę rówieśniczą); 

e) związane ze środowiskiem lokalnym (np. wysoki poziom zagrożenia przestępczością, 

niekorzystne środowisko sąsiedzkie, dostępność substancji psychoaktywnych); 

f) wynikające z szerszego otoczeniu społecznego, np. ekspozycji na negatywne przekazy 

płynące z popkultury i mediów. 

 

 

4. Program uwzględnia priorytety Ministra Edukacji Narodowej. 
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IV Sylwetka absolwenta szkoły 

 

1. Absolwent klasy III szkoły podstawowej: 

 

1) Jest ciekawy świata: chętnie korzysta z poznanych źródeł wiedzy,  obserwuje sytuacje i działania 

innych ludzi, zjawiska zachodzące w najbliższym otoczeniu, potrafi wyciągać proste wnioski                       

ze swoich obserwacji. 

 

2) Jest otwarty: współpracuje z osobami dorosłymi w ramach swojej codziennej aktywności; przyjmuje 

uwagi i sugestie w związku z popełnionymi błędami; jest gotów podejmować działania w sposób 

planowy; akceptuje ograniczenia swoich możliwości wynikające z jego wieku; umie prezentować 

własne zdanie i słuchać opinii innych oraz nawiązuje przyjazne kontakty z innymi ludźmi, współdziała 

z nimi i akceptuje ich odmienność. 

 

3) Jest odpowiedzialny: wykazuje gotowość przewidywania skutków swoich działań; potrafi odstąpić              

od działania, przewidując jego negatywne skutki; rozumie potrzebę ponoszenia konsekwencji swoich 

działań. 

 

4) Jest rozważny: szanuje zasady bezpieczeństwa i higieny; potrafi je stosować w swoich typowych 

czynnościach. 

 

5) Jest prawy: stosuje się do norm obowiązujących w jego otoczeniu; rozróżnia zachowania złe i dobre, 

rozumie obowiązek podejmowania tych ostatnich. 

 

6) Jest uczynny: chce pomagać rówieśnikom w pokonywaniu trudności; chętnie wypełnia codzienne 

obowiązki   w domu i szkole.      
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2. Absolwent  klasy VIII  szkoły podstawowej: 

 

1) Jest optymistą (myśli pozytywnie); akceptuje siebie i innych, ma poczucie własnej wartości. 

2) Jest asertywny; umie rozwiązywać sytuacje problemowe, potrafi przewidzieć sytuacje niebezpieczne. 

3) Jest otwarty i  tolerancyjny, szanuje innych ludzi oraz ich prawa, jest pozytywnie nastawiony 

do świata oraz innych narodów. 

 

4) Rozwija pasje – zna swoje uzdolnienia, rozszerza własne zainteresowania.  

5) Jest komunikatywny, potrafi współpracować w grupie, jest wiarygodny i odpowiedzialny. 

6) Cechuje go ciekawość poznawcza i kreatywność. 

7) Działa zgodnie z przyjętymi normami społecznymi.  

8) Zna swoje prawa i obowiązki wynikające z przynależności społecznej, lokalnej oraz bycia Polakiem 

i Europejczykiem. 

 

9) Dba o higienę życia fizycznego i psychicznego – prowadzi zdrowy tryb życia, świadomie rezygnuje 

z używek.  

 

10) Rozwija myślenie refleksyjne; umie dokonać samooceny. 

11) Jest uczciwy wobec siebie i innych ludzi. 

12) Cechuje go odwaga cywilna; jest odpowiedzialny za swoje słowa i czyny. 

13) Interesuje się dorobkiem kultury i jest gotowy do uczestnictwa w kulturze. 

14) Radzi sobie ze stresem; dostrzega problemy i umie je wartościować. 

15) Jest  pracowity, rzetelny, wytrwały, systematyczny, aktywny. 
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V  Cele oraz  zadania wychowawcze i profilaktyczne 

 

 

1. Cele wychowawcze i profilaktyczne: 

 

1) Profilaktyka zachowań ryzykownych – zapobieganie uzależnieniu od Internetu oraz gier 

komputerowych. 

 

2) Kształtowanie postaw odpowiedzialnego korzystania z mediów społecznościowych – eliminowanie 

cyberprzemocy. 

 

3) Kształtowanie właściwych postaw uczniów – odpowiedzialności za siebie i grupę. 

 

4) Propagowanie postaw patriotycznych – udział w uroczystościach upamiętniających święta, 

w apelach. 

 

5) Wspieranie indywidualnego rozwoju dziecka. 

 

6) Integracja z uczniami niepełnosprawnymi – uczenie tolerancji dla odmienności. 

 

7) Budowanie poczucia bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

8) Promocja zdrowego stylu życia. 

 

9) Wyposażenie uczniów,  rodziców/opiekunów prawnych i nauczycieli w podstawowy zasób 

wiedzy o uzależnieniach i możliwościach uzyskania pomocy. 

 

10) Eliminowanie zachowań negatywnych – ograniczenie zachowań agresywnych i wulgaryzacji języka.  

 

11) Kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów – wskazywanie drogi mediacji i negocjacji. 

 

12) Nauka właściwego wyrażania własnych uczuć i emocji i zachowań asertywnych. 

 

13) Opieka nad dziećmi z rodzin dysfunkcyjnych. 

 

14) Uświadamianie  praw i obowiązków dziecka/ucznia. 

 

15) Współpraca z rodzicami. 
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2. Zakres działań: 

 

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

zdrowia oraz na wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie 

pełnej dojrzałości w czterech głównych sferach. 

 

2.1 Działalność wychowawcza obejmuje: 

 

1. współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umiejętności 

i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2. kształtowanie systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za własny rozwój należą  

do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje podejmowane są w poczuciu 

odpowiedzialności za siebie i innych, 

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 więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz 

relacji uczniów z nauczycielami i nauczycieli z rodzicami, 

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami oraz 

ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli oraz rodziców lub opiekunów poprzez stałą 

współpracę i wymianę doświadczeń, 

8. kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w działaniach 

z zakresu wolontariatu, 

9. przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i światowej, 

10. wspieranie edukacji rówieśniczej. 

 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umiejętności                 

u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

2.2 Działalność edukacyjna obejmuje: 

 

1. poszerzanie wiedzy rodziców i opiekunów, nauczycieli na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychoaktywnych, spożywania napojów energetycznych, a także 

suplementów diet, i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w tego typu 

przypadkach, 
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2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności 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 w konstruktywnym podejmowaniu 

decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli w zakresie rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków odurzających, substancji psychoaktywnych, spożywania napojów 

energetycznych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz 

podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej. 

  

 

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 

psychoaktywnych, spożywania napojów energetycznych, a także suplementów diet i leków w celach 

innych niż medyczne skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli 

oraz innych pracowników szkoły. 

  

2.3 Działalność informacyjna obejmuje: 

 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, rodzicom lub opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycznych, 

2. udostępnianie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania środków niebezpiecznych dla zdrowia, 

3. przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom na temat 

konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 18 sierpnia 2015 r.                     

o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4. informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli oraz o metodach współpracy szkoły z policją w sytuacjach zagrożenia. 

  

 

Działalność profilaktyczna w szkole i placówce polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

 

2.4 Działalność profilaktyczna obejmuje: 

 

1. wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie 

działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, 

 

2. wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 

uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na zachowania ryzykowne, 
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3. realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia, 

 

4. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia jako alternatywnej, 

pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, 

 

5. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków niebezpiecznych dla zdrowia, 

 

6. doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej. 

 

3. Działania. 

3.1. Działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, klasie), 

 pomoc w świadomym wyborze dalszej drogi rozwoju (wybór szkoły ponadpodstawowej), 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 integrację z dziećmi niepełnosprawnymi, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 bezpieczeństwo uczniów. 

  

3.2. Zadania profilaktyczne programu to: 

 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych; 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, zwłaszcza niwelowanie 

wulgaryzacji języka; 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do i ze szkoły, 

 rozpoznawanie zachowań ryzykownych, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość. 
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3.3. Tworzenie i rozwijanie tradycji szkoły, wdrażanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu 

szkoły: 

 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; 

 Święto Latawca; 

 Dzień Edukacji Narodowej; 

 ślubowanie klas pierwszych szkoły podstawowej; 

 Narodowe Święto Niepodległości; 

 andrzejki i mikołajki; 

 wigilie klasowe; 

 Konkurs Piosenki Religijnej oraz Konkurs Kolęd i Pastorałek; 

 apel bożonarodzeniowy; 

 bal karnawałowy dla klas I– II SP oraz dyskoteki dla klas starszych SP; 

 Święto Wiosny; 

 Święto Konstytucji 3 maja; 

 festyn szkolny: „Majówka Rodzinna – JEDYNKA na szóstkę”; 

 Dzień Dziecka; 

 uroczyste pożegnanie absolwentów SP; 

 uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

3.4 Formy działań. 

 

Realizacja zadań wychowawczo-profilaktycznych może być realizowana w różnej formie: 

1) zajęcia edukacyjne; 

2) zajęcia z wychowawcą; 

3) warsztaty; 

4) akcje profilaktyczne, imprezy szkolne lub o szerszym zasięgu; 

5) apele z okazji świąt narodowych; 

6) wolontariat, inne formy pomocy (np. zbiórki żywności); 

7) udział w testach i diagnozach proponowanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, 

PUP; 

8) spotkania ze specjalistami, pogadanki; 

9) organizowanie debat, dyskusji na forum; 

10) wycieczki szkolne i klasowe; 

11) szkolenia dla rodziców, 

12) imprezy, spotkania integracyjne (rodzice – szkoła, emeryci – szkoła); 

13) konkursy. 
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VI  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 szkoły, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

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, 

 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, 
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 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, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły, 

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

 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, poradnią psychologiczno-pedagogiczną, OPS, innymi osobami                       

i instytucjami działającymi na rzecz dzieci  i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Zespół wychowawczy: 

 

 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, 

 prowadzi inne działania wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny: 

 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną w odpowiednich formach, 

 współpracuje z rodzicami uczniów wymagających pomocy 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, 
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 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

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 uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim Program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły, 

 włączają się w organizację imprez i uroczystości szkolnych. 

 

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, 

 reprezentuje środowisko uczniowskie, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

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

 podejmuje działania z zakresu wolontariatu. 
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VII      Ewaluacja  

 
1. Działania programu wychowawczo-profilaktycznego będą monitorowane w trakcie roku szkolnego                     

i w razie potrzeby modyfikowane na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

2. Ewaluacja powinna pokazać, jak w naszej szkole wprowadzane są treści mające ułatwić dzieciom 

odnalezienie się w realiach  współczesnego świata  i w obszarze wyboru zawodu. Konieczne jest 

kontrolowanie, w  jaki sposób uczniowie rozwijają umiejętności samopoznania, decydowania o sobie                             

i orientacji  w otaczającym świecie. 

 

3. Rada pedagogiczna i dyrekcja szkoły wybierają adekwatnie do potrzeb sposób ewaluacji: 

 

1) ewaluacja celu: będzie ona określać stopień realizacji zamierzonych celów wychowawczych                                   

i profilaktycznych; 

 

2) ewaluacja wyników: będzie opisywać, jakie są skutki podjętych inicjatyw, co wynika                                         

z przeprowadzonych działań wychowawczych i profilaktycznych; 

 

3) ewaluacja procesu: analizować będzie przedmiot, sposób i termin przeprowadzenia zaplanowanych 

działań przez konkretne osoby w trakcie realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

 

 

4. Ewaluacja przeprowadzana będzie adekwatnie do potrzeb. 

5. Wychowawcy są zobowiązani uwzględnić wnioski z ewaluacji w klasowych programach 

wychowawczych. 

 

 

VIII Zadania i terminy  

 

1. Zadania dla  pierwszego etapu edukacyjnego. 

2. Zadania dla drugiego etapu edukacyjnego. 
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Ad. 1  Zadania dla  pierwszego etapu edukacyjnego: KLASY 0 – III 

CELE ZADANIA PRZEWIDYWANE EFEKTY ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

1. Dbanie o 

bezpieczeństwo w 

szkole  i w drodze 

do szkoły. 

 

 

 realizacja zajęć dotyczących bezpiecznego 

zachowania się w szkole i poruszania po drogach 

publicznych, 

 w szkole znajdują się pomoce dydaktyczne 

pomocne w realizowaniu zajęć o bezpieczeństwie 

(kasety, filmy, plansze, historyjki obrazkowe, itp.), 

 stała współpraca z policją (pogadanki na temat 

bezpieczeństwa dzieci), 

 stała współpraca z strażą pożarną (wycieczki do 

KPPSP, w zakresie bezpieczeństwa ppoż.), 

 zapoznawanie uczniów z drogami ewakuacyjnymi  

i w budynku szkolnym oraz zasadami opuszczania 

pomieszczeń, 

 systematyczne przeprowadzanie w szkole próbnych 

alarmów i ewakuacji uczniów 

 

 uczniowie potrafią prawidłowo 

przechodzić przez ulicę i poruszać 

się po drogach publicznych, 

 uczniowie znają numery alarmowe, 

 potrafią zachować się w sytuacji 

zagrożenia, 

 uczniowie znają drogi ewakuacyjne 

w przypadku alarmu 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

dyrekcja szkoły,  

pani przeprowadzająca przez 

jezdnię 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

2. Propagowanie 

świata wartości. 
 pełnienie różnych funkcji w klasie oraz w szkole, 

 poznanie regulaminów oraz praw i obowiązków, 

 udział w różnych imprezach szkolnych  

i klasowych, 

 lekcje z pedagogiem, 

 udział w zewnętrznych imprezach kulturalnych 

 i wycieczkach, 

 ślubowanie klasy pierwszej 

 ma świadomość wartości uznanych 

przez środowisko domowe, 

szkolne, lokalne i narodowe, 

międzykulturowe, 

 ma potrzebę aktywności społecznej 

opartej o te wartości 

wychowawcy klas przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

3. Propagowanie 

postawy 

proekologicznej.  

 

 

 lekcje poświęcone tej tematyce, 

 uczestnictwo w konkursach związanych z tematyką 

ekologiczną, 

 działania ekologiczne: „Sprzątanie świata”,  

zbieranie baterii, 

 wycieczki np. do lasu, 

 segregacja śmieci w szkole 

 wie, jak należy dbać o przyrodę, 

 potrafi odróżnić zachowania 

ekologiczne od tych szkodzących 

środowisku, 

 dba o najbliższe otoczenie, m.in. 

segreguje odpady, dba o czystość 

otoczenia 

wychowawcy klas przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 
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4. Okazywanie 

szacunku innym  

ludziom. 

 udział różnych akacjach charytatywnych np. 

Szlachetna Paczka, zbieranie karmy dla zwierząt, 

 organizacja imprez i przedstawień z różnych 

okazji np. Dzień Babci i Dziadka Dzień Ojca, 

Dzień Matki, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, 

jasełka połączone z wigiliami klasowymi, bal 

karnawałowy, andrzejki klasowe,  mikołajki, 

walentynki 

 zna podstawowe zwroty 

grzecznościowe, 

 potrafi zachować się w różnych 

sytuacjach, 

 pomaga innym, gdy dostrzega, 

 iż znajdują się w potrzebie 

 

wychowawcy klas,  

pedagog 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

5. Współdziałanie               

z rodzicami, 

różnymi 

środowiskami, 

organizacjami 

i instytucjami, na 

rzecz tworzenia 

warunków 

umożliwiających 

rozwój dziecka 

 

 

 

 

 

 

 

 bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka 

w szkole i poza nią, 

 dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych poprzez spotkania ze 

specjalistami, 

 indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem, 

 konsultacje dla rodziców, 

 podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie 

rozwiązywania trudności lub eliminowania 

zagrożeń, 

 zapoznanie rodziców z Konwencją o Prawach 

Dziecka, statutem szkoły i regulaminami, 

programami, 

 udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można 

uzyskać pomoc specjalistyczną, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i 

wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji, a także 

norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego poprzez 

uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, kursach 

i szkoleniach 

 

 uczeń czuje się bezpiecznie  

w szkole, ponieważ jest świadomy 

współpracy szkoły w rodzicami, 

 uczeń wie, gdzie należy szukać 

wsparcia w trudnych sytuacjach, 

 samodzielnie lub we współpracy 

rozwiązuje różne problemy, 

 posiada podstawową wiedzę na 

temat swoich praw oraz 

obowiązków, 

 jest świadomy zagrożeń, jakie 

istnieją współcześnie; wie, czym 

jest uzależnienie od alkoholu, 

narkotyków, nikotyny, dopalaczy; 

zna inne uzależnienia 

behawioralne, 

 potrafi podać przyczyny i skutki 

uzależnienia 

 

wychowawcy klas,  

pedagog 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 
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6. Kształtowanie 

postaw 

obywatelsko-

patriotycznych. 

 

 

 

 uczniowie kultywują tradycje związane z najbliższą 

okolicą, krajem, 

 poznają symbole narodowe i europejskie, 

 uczestniczą w uroczystościach o charakterze 

szkolnym i państwowym – apele szkolne,  

 zajęcia edukacyjne 

 uczeń zna tradycje szkoły, 

środowiska lokalnego oraz 

narodowe, 

 kultywuje tradycje związane  

z najbliższą okolicą, krajem 

 zna symbole narodowe  

i europejskie 

 

wychowawcy klas,  

pedagog 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

7. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

 współpraca z pielęgniarką szkolną (pogadanki), 

 badania okresowe (wady postawy, wzroku, 

ciśnienie tętnicze), 

 uczestnictwo w programie „Szkoła z witaminą” 

(mleko dwa razy w tygodniu, owoce jeden raz  

w tygodniu) 

 

 uczniowie znają zasady zdrowego 

stylu życia 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka szkolna 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

8. Kształtowanie 

postaw 

zdrowotnych. 

 prowadzenie praktycznych zajęć na temat 

racjonalnego odżywiania, 

 zorganizowanie spotkań z pielęgniarką szkolną, 

 higiena osobista, 

 przekazywanie informacji na temat zdrowego stylu 

życia na zebraniach z rodzicami, 

 przeprowadzanie szkolnej akcji fluoryzacji zębów 

 

 uczniowie znają zasady zdrowego 

stylu życia 

 

wychowawcy, 

pielęgniarka 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

9. Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna. 

 na podstawie opinii i orzeczenia zespoły klasowe 

tworzą wymaganą dokumentację pedagogiczną, 

 współpraca  z PPP, 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych  

i rozwijających 

 uzyskiwanie przez uczniów 

lepszych wyników w nauce, 

 podnoszenie własnej wartości, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 zwiększenie motywacji do nauki  

i samorozwoju, 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 
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10.  Zapobieganie                 

i eliminowanie 

wulgaryzmów; 

zapobieganie 

cyberprzemocy. 

 akcja szkolna, pt. „Kulturalna Jedynka”, 

 pogadanki o zagrożeniach w Internecie, 

 przygotowywanie do świadomego, rozważnego 

korzystania z zasobów sieci, 

 informowanie rodziców o możliwości zakładania 

blokad rodzicielskich 

 świadomie korzysta z Internetu, 

 używa kulturalnego słownictwa 

 

samorząd szkolny 

nauczyciele 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

 

11.  Aktywne 

działanie na rzecz        

uczniów 

potrzebujących 

szczególnej 

opieki. 

 udział w akcjach, np. zbiórkach żywności, 

 wolontariat, 

 współpraca z OPS, 

 udzielanie rodzicom porad w sprawie korzystania      

z pomocy odpowiednich instytucji, np. OPS, 

 zwolnienia z opłaty ubezpieczenia 

 pomoc materialna dla rodzin 

uczniów w trudnej sytuacji 

materialnej 

opiekunowie samorządu 

uczniowskiego,  

pedagog szkolny 

przez cały rok 

szkolny/ według 

harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 
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Ad. 2. Zadania dla drugiego etapu edukacyjnego: KLASY IV – VIII* 

CELE ZADANIA PRZEWIDYWANE EFEKTY ODPOWIEDZIALNI TERMINY 

1. Dbanie o 

bezpieczeństwo 

w szkole  

i w drodze do 

szkoły. 

 

 realizacja zajęć dotyczących 

bezpiecznego zachowania się                     

w szkole i poruszania po drogach 

publicznych, 

 współpraca z policją,  

 pogadanki na temat bezpieczeństwa 

dzieci, 

 współpraca ze Strażą Pożarną                    

w zakresie bezpieczeństwa ppoż., 

  zapoznawanie uczniów                          

z drogami ewakuacyjnymi  

w budynku szkolnym oraz zasadami 

opuszczania pomieszczeń, 

 systematyczne przeprowadzanie                   

w szkole próbnych alarmów                    

i ewakuacji uczniów  

 uczniowie potrafią prawidłowo 

przechodzić przez ulicę                        

i poruszać się po drogach 

publicznych, 

 uczniowie znają numery 

alarmowe, 

 potrafią zachować się w sytuacji 

zagrożenia, 

 uczniowie znają drogi 

ewakuacyjne w przypadku 

alarmu 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

dyrekcja szkoły 

na bieżąco 

2. Propagowanie 

świata wartości. 

 

 pełnienie różnych funkcji w klasie 

oraz w szkole, 

 poznanie regulaminów oraz praw                

i obowiązków, 

 udział w różnych imprezach szkolnych 

i klasowych, 

 lekcje z pedagogiem, 

 udział w zewnętrznych imprezach 

kulturalnych i wycieczkach 

 ma świadomość wartości 

uznanych przez środowisko 

domowe, szkolne, lokalne                  

i narodowe, międzykulturowe, 

 ma potrzebę aktywności, 

 społecznej opartej o te wartości 

wychowawcy klas przez cały rok szkolny/ 

według harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

3. Propagowanie 

postawy 

proekologicznej. 

 

 

 lekcje poświęcone tej tematyce, 

 uczestnictwo w konkursach 

związanych z tematyką ekologiczną, 

 działania ekologiczne: „Sprzątanie 

świata”,  zbieranie baterii, 

 wycieczki np. do lasu, 

 segregacja śmiecie w szkole 

 wie, jak należy dbać o przyrodę, 

 potrafi odróżnić zachowania 

ekologiczne od tych 

szkodzących środowisku, 

 dba o najbliższe otoczenie, 

m.in. segreguje odpady, dba                 

o czystość otoczenia, 

wychowawcy klas przez cały rok szkolny/ 

według harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 
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4. Okazywanie 

szacunku innym 

ludziom. 

 

 

 udział różnych akacjach 

charytatywnych,  np. Szlachetna 

Paczka, zbieranie karmy dla zwierząt, 

 organizacja imprez i przedstawień              

z różnych okazji, np. Dzień Babci                  

i Dziadka, Dzień Ojca, Dzień Matki, 

Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet, jasełka 

połączone z wigiliami klasowymi, 

andrzejki klasowe,  mikołajki, 

walentynki 

 zna podstawowe zwroty 

grzecznościowe, 

 potrafi zachować się                        

w różnych sytuacjach, 

 pomaga innym, gdy dostrzega, 

iż znajdują się w potrzebie 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

przez cały rok szkolny/ 

według harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

5. Współdziałanie                   

z rodzicami, 

różnymi 

środowiskami, 

organizacjami                  

i instytucjami, na 

rzecz tworzenia 

warunków 

umożliwiających 

rozwój dziecka 

 bieżące informowanie rodziców  

o sytuacji dziecka w szkole i poza nią, 

 dostarczenie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych poprzez spotkania 

ze specjalistami, 

 indywidualne rozmowy z uczniem 

 i rodzicem, 

 konsultacje dla rodziców, 

 podejmowanie wspólnych inicjatyw  

w zakresie rozwiązywania trudności 

lub eliminowania zagrożeń, 

 zapoznanie rodziców z Konwencją  

o Prawach Dziecka, Statutem szkoły  

i regulaminami, programami, 

 udostępnianie wykazu instytucji, 

gdzie można uzyskać pomoc 

specjalistyczną, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli 

 i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji, 

a także norm rozwojowych i zaburzeń 

zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo 

 uczeń czuje się bezpiecznie  

w szkole, ponieważ jest 

świadomy współpracy szkoły  

z rodzicami, 

 uczeń wie, gdzie należy szukać 

wsparcia w trudnych 

sytuacjach, samodzielnie lub 

we współpracy rozwiązuje 

różne problemy, 

 posiada podstawową wiedzę na 

temat swoich praw oraz 

obowiązków, 

  jest świadomy zagrożeń,  jakie 

istnieją współcześnie, 

 wie, czym jest uzależnienie od 

alkoholu, narkotyków, 

nikotyny, dopalaczy; zna inne 

uzależnienia behawioralne, 

 potrafi podać przyczyny  

i skutki uzależnienia 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

przez cały rok szkolny/ 

według harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 
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np. w radach szkoleniowych, kursach 

i szkoleniach 

 

6. Kształtowanie 

postaw 

obywatelsko –

patriotycznych. 

 

 uczniowie kultywują tradycje 

związane z najbliższą okolicą, krajem, 

 poznają symbole narodowe                      

i europejskie, 

 uczestniczą w uroczystościach                   

o charakterze szkolnym i 

państwowym  (apele szkolne),  

 zajęcia edukacyjne 

 uczniowie znają tradycje 

szkoły, środowiska lokalnego 

oraz narodowe, 

 kultywują tradycje związane  

z najbliższą okolicą, krajem, 

 znają symbole narodowe  

i europejskie 

wychowawcy klas, 

pedagog 

przez cały rok szkolny/ 

według harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

7. Zapoznanie 

z prawami 

i obowiązkami 

człowieka. 

  

 analiza różnych dokumentów m.in. 

Konwencji Praw Dziecka, statutu 

szkoły, szkolnego systemu oceniania, 

kodeksów klasowych , 

 lista adresów instytucji pomocowych,  

 indywidualne poradnictwo (pedagog, 

psycholog, wychowawca, dyrekcja) 

 uczeń wie, jakie 

międzynarodowe dokumenty 

określają prawa człowieka,  

 zna swoje prawa i obowiązki 

jako ucznia, dziecka, członka 

rodziny i społeczeństwa;  wie, 

gdzie i do kogo może się 

zwrócić w przypadku 

naruszenia jego godności 

 

wychowawcy klas, 

pedagog 

przez cały rok szkolny/ 

według harmonogramów 

ustalonych przez 

wychowawców 

8. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

 

  współpraca z pielęgniarką szkolną, 

  pogadanki na temat higieny, 

zdrowego  odżywiania, czynnego 

wypoczynku, 

 realizowanie akcji „Szkoła z 

witaminą” 

 uczniowie znają zasady 

zdrowego stylu życia 

 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciel WDŻ, 

pielęgniarka szkolna 

cały rok 

9. Zapobieganie 

uzależnieniom,  

przemocy 

i cyberprzemocy. 

 

 szkolna kampania pod hasłem „STOP 

cyberprzemocy", 

 współpraca z Klubem Młodych 

Twórców i OPS, 

 wskazanie i organizowanie 

alternatywnych sposobów spędzania 

 uczeń zna skutki nałogów, 

uświadamia sobie zagrożenia 

związane z zażywaniem 

środków zmieniających 

świadomość; wie, czym grozi 

pedagog szkolny, 

nauczyciele, 

dyrekcja szkoły 

cały rok 
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czasu wolnego (kółka zainteresowań, 

dyskoteki szkolne, festyn, wycieczki, 

turnieje sportowe, inne zajęcia 

pozalekcyjne i pozaszkolne), 

 współpraca z instytucjami, np. CSiR, 

CKiS, biblioteka publiczna, 

  monitoring wizyjny, 

 dyżury nauczycielskie, 

 zajęcia z wychowawcą, 

 informowanie rodziców o możliwości 

zakładania blokad rodzicielskich, 

 uświadamianie konsekwencji 

prawnych 

zażywanie dopalaczy,  

 uczeń nie poddaje się biernie 

przemocy – szuka pomocy, 

 uczeń zna konsekwencje 

prawne określonych zachowań, 

 dokonuje odpowiedzialnych 

wyborów 

10.  Pomoc 

psychologiczno-

pedagogiczna. 

 

 współpraca  z PPP, 

 prowadzenie zajęć wyrównawczych, 

rozwijających zgodnie z potrzebami 

uczniów,  

 coroczne zapoznawanie uczniów  

z kryteriami oceniania i stawianymi 

wymaganiami, 

 

 uzyskiwanie przez uczniów 

lepszych wyników w nauce, 

 uczniowie znają zasady 

oceniania  i wymagania                    

z poszczególnych przedmiotów, 

 

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

cały rok 

11.  Przygotowanie 

uczniów do 

wyboru dalszej 

drogi kształcenia. 

 

 zajęcia z zakresu doradztwa 

zawodowego (planowanie własnego 

rozwoju i kariery zawodowej), 

 spotkania z przedstawicielami 

różnych zawodów; wycieczki 

zawodoznawcze, 

 udzielanie uczniom i rodzicom 

indywidualnych porad 

 

 uczniowie potrafią zaplanować 

swoją karierę w oparciu                  

o poznane predyspozycje 

zawodowe, 

 podejmują świadome decyzje 

edukacyjne 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

nauczyciele techniki i WOS 

 

cały rok  

12.  Zapobieganie  

i eliminowanie 

wulgaryzmów. 

 akcja ogólnoszkolna pt. „Kulturalna 

Jedynka”, 

 zapoznawanie uczniów z kryteriami 

ocen zachowania i tematyką godzin 

 uczniowie nie używają 

wulgaryzmów, 

 uczniowie znają kryteria ocen 

zachowania, 

samorząd uczniowski 

wszyscy pracownicy szkoły 

zgodnie z kalendarzem 

imprez szkolnych cały rok 
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 wychowawczych, 

 uwzględnianie potrzeb uczniów 

dotyczących realizacji  godzin 

wychowawczych, 

 dokonywanie zmian w Regulaminie 

szkoły, 

 systematyczne przypominanie  

o prawach i obowiązkach ucznia 

wynikających z Regulaminu szkoły 

 uczniowie znają prawa                        

i obowiązki, stosują je w życiu 

szkolnym 

 

13.  Aktywne 

działanie na rzecz        

osób 

potrzebujących 

szczególnej 

opieki i wsparcia. 

 

 udział w akcjach  charytatywnych, np. 

zbiórkach żywności, 

 współpraca z OPS, 

 szkolny wolontariat, 

 udzielanie rodzicom porad w sprawie 

korzystania z pomocy odpowiednich 

instytucji, np. OPS, 

 zwolnienia z opłaty ubezpieczenia 

 uczniowie są gotowi nieść 

bezinteresowną pomoc 

opiekunowie samorządu 

uczniowskiego,  

pedagog szkolny,  

wychowawcy 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*W roku szkolnym 2017/2018 również dla klas II i III gimnazjum, a roku 2018/2019 klasy III gimnazjum. 


