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1 . WPROWADZENIE 

       Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

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

człowieka. 

 

Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny został dostosowany do potrzeb 

rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Opiera się na hierarchii wartości przyjętej 

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

szkole koncepcji pracy. Ma służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych oraz 

pozyskaniu rodziców do współpracy w dziedzinie profilaktyki domowej. Proces wspomagania 

dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, 

społecznej i duchowej. 

Realizacja  Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego zgodnie z jego założeniami 

ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia  

i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. 

Program  przeznaczony  jest  do  realizacji  przez  wychowawców  klas  podczas  godzin z 

wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, terapeutą, 

doradcą zawodowym, pielęgniarką  i pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, 

potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami  i środowiskiem lokalnym. 

Profilaktyka powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną 

całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 

człowieka. Wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. 

 

2. Podstawy prawne     Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego: 

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

rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych 

form oraz sposobu ich działania. Dz.U. 2017 poz. 1657. 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania 

przedszkolnego dzieci i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży Dz.U. 2017 poz. 1656 

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym Dz.U. 2017 poz. 1652. 

4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i 

promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych Dz.U. 2017 poz. 1651. 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Dz.U. 2017 poz. 1643.                                                                                  



6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie 

organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci Dz.U. 2017 poz. 1635.   

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie 

warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań 
umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów 

należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem 

regionalnym Dz.U. 2017 poz. 1627.                           

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

indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dzieci i indywidualnego 

nauczania dzieci i młodzieży Dz.U. 2017 poz. 1616. 

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek. 

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

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach Dz. U. 2017 poz. 1591. 

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

12.  Dz.U. 2017 poz. 1578. 12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 lipca 

2017 r. w sprawie ramowych statutów: publicznej placówki kształcenia ustawicznego, publicznej 

placówki kształcenia praktycznego oraz publicznego ośrodka do kształcenia i doskonalenia 

zawodowego Dz.U. 2017 poz. 1451. 

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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli Dz.U. 2017 poz. 649. 

14. Karta Nauczyciela art., 6. 

15.  Statut Szkoły. 

16.  Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

17.  Ustawa z 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

niektórych innych ustaw Dz. U. z 2015 r. poz. 875. 

18. Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

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

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii Dz. U. poz. 1249. 

 

3. Diagnoza procesu wychowawczego 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb                           

i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem:  wyników ewaluacji 

wewnętrznej,  wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,  ewaluacji 

wcześniejszego programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2016/2017,  wniosków i analiz z pracy klasowych zespołów nauczycieli uwag, 

spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły 

4. Cele ogólne   

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

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

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i 

wychowanka wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych, 2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie 



równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, 

chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji 

psychicznej, 3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz 

dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,                      

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, 

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

 

   6. Szczegółowe cele programu wychowawczo  – profilaktycznego do realizacji w roku 

szkolnym 2017/2018 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO                                                                                                    

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 2. Zwiększenie 

udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych. 3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia 

uzyskają pomoc w odpowiedniej formie. 4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych.   

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:                                                                                                          

1. Integracja zespołów klasowych. 2. Rozumienie   i respektowanie obowiązujących norm.                       

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań  w zakresie wolontariatu.  1.Poszanowanie innych 

ludzi, tolerancja.   2. Wpojenie szacunku dla pracy i osiągnięć innych ludzi. 3. Dostrzeganie wartości rodziny                                

w życiu człowieka. 4. Rozbudzanie więzi społecznych – koleżeństwo, przyjaźń. 5. Uczeń jako członek 

społeczności szkolnej. 6. Wspieranie rozwoju osobowego ucznia w samodzielnym rozwiązywaniu własnych 

problemów. 7. Przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO:                                                                                        

1.Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych.                                       

2. Wszyscy wychowawcy oraz pielęgniarka szkolna prowadzą zajęcia sprzyjające kształtowaniu 

postaw prozdrowotnych. 3. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem 

życia a zdrowiem.       

 OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO:                                                                                                    

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 2. Przeprowadzenie cyklu zajęć 

psychoedukacyjnych na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.                  

3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne  i słabe strony. 4. Uczniowie potrafią wskazać 

konstruktywne sposoby rozwijania swoich predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności. 



 OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO: 

 1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących  w szkole norm i wartości. 2. Do końca 

września 2017 r. wychowawcy zapoznają uczniów  i rodziców z systemem wartości przyjętych                                            

w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego. 3. Poprawa relacji pomiędzy 

pracownikami szkoły i uczniami. 4.Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami 

wynikającymi z przyjętych w szkole wartości. 

                                                                                                                                                             

7.MODEL ABSOLWENTA SZKOŁY: 

• Samodzielny- daje sobie radę w domu i szkole. Pozytywnie patrzy na otaczający go 

świat, siebie i innych ludzi. 

• Twórczy- stara się rozwiązywać napotkane problemy; naukę traktuje jak coś 

naturalnego. Ma określone zainteresowania, którym poświęca swój czas i stara się      je 

rozwijać. 

• Uczciwy – mówi prawdę, szanuje cudzą własność, dotrzymuje słowa. 

• Odpowiedzialny- gotów ponosić konsekwencje swoich czynów. Jeżeli trzeba, zwraca 

się o pomoc do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się  do 

odpowiedzialności za efekty jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa                                         

i higieny. 

• Ciekawy świata- zdobywa wiedzę i umiejętności, korzystając z różnych źródeł. 

Dostrzega złożoność świata. Jest aktywny umysłowo. 

• Tolerancyjny- rozumie różnice między ludźmi, w każdym stara się dostrzec coś 

dobrego                    i zrozumieć go. 

• Szanuje godność innych- jest szczery w stosunku do innych osób, nie stosuje 

przemocy, nie wyśmiewa się ze słabszych. 

• Szanuje prawo- przestrzega statutu i regulaminów szkoły; przestrzega prawa i zasad 

ustalonych przez odpowiednie instytucje lokalne i w kraju. 

• Obowiązkowy i punktualny- dotrzymuje terminów, sprawnie planuje swoje zajęcia. 

Szanuje czas swój i innych.    

 

8. MISJA SZKOŁY: 

Szkoła nasza promuje system wartości respektujący: dobro, prawdę i poszanowanie dla 

drugiego człowieka. Pomaga wszystkim uczniom rozwijać osobowość, talenty                      i 

uzdolnienia.  Zapewnia dzieciom bezpieczeństwo fizyczne, emocjonalne i dobrą atmosferę. 

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do dalszej 

edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 



9. WIZJA SZKOŁY: Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, 

uczy się żyć w środowisku i dla środowiska.  Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń. Celem 

wszystkich podmiotów szkoły jest wspólna, zaplanowana praca na sukces każdego ucznia. W 

naszej szkole chcemy wykształcić u uczniów  takie pozytywne cechy jak: 

• samodzielność 

• kreatywność 

• uczciwość 

• odpowiedzialność 

• ciekawość świata 

• tolerancja 

• poszanowanie godności innych ludzi 

• poszanowanie prawa 

• obowiązkowość i punktualność 

 

 

10.Struktura oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych 

Dyrekcja � Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy 

wychowawczej   i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej 

atmosfery pracy w szkole 

� Współpracuje z Samorządem Szkolnym 

� 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, 

� Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla 

nauczycieli, umożliwiać udział w kursach pedagogicznych, 

� Dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły zarówno 

uczniom, jak  i pracownikom. 

Pedagog                            
i terapeuta 
szkolny szkolny 

� Ma obowiązek  niesienia wszechstronnej pomocy i udzielania 

wsparcia dzieciom, które padły ofiarą przemocy i przestępczości w 

szkole i poza nią 

� Ma obowiązek ścisłej współpracy z policją i sądem dla nieletnich 

(w razie zaistniałej potrzeby), 

� W sposób zdecydowany reaguje na obecność w szkole osób 



obcych, które swoim podejrzanym zachowaniem stwarzają zagrożenie 

dla ucznia, 

� Współpracuje z instytucjami w organizowaniu różnych form 

spędzania czasu przez dzieci szczególnie z rodzin patologicznych i 

zaniedbanych środowiskowo, 

� Poprzez prowadzone działania wychowawcze kształtuje u 

uczniów i ich rodziców świadomość prawną w zakresie ponoszenia 

konsekwencji wynikających z popełnionych czynów karalnych, 

� Systematycznie prowadzi pedagogizację rodziców i uczniów w 

różnych formach. 

Nauczyciele � Odpowiadają za życie zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas 

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

� Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w 

oparciu    o rozpoznanie potrzeb uczniów, 

� Mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci 

niedostosowania społecznego, 

� Mają obowiązek współpracy z kuratorami sądowymi, policją, 
opieką społeczną (w przypadku zgłoszenia przez ww instytucje takiej 

potrzeby), 

� Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania 

� Na zajęciach lekcyjnych mają obowiązek dostosowania wymagań                      
do możliwości ucznia w oparciu o opinię lub orzeczenie wydane przez 

poradnię psychologiczno-pedagogiczną 

� Kształcą i wychowują dzieci w atmosferze wolności sumienia                 

i szacunku  dla każdego człowieka. 

Wychowawcy klas � Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe 

programu wychowawczo profilaktycznego szkoły, 

� Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami 

opierając je na tolerancji i poszanowaniu godności osoby, 

� Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w 

szczególności: tworzą warunki wspomagające ich rozwój i przygotowują 
do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

� Wspólnie z pedagogiem szkolnym zabiegają o różne formy 

pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, zaznajamiając się z 

ich sytuacją rodzinną, 



� Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując 

w życie klasy wszystkich uczniów, również tych z zaburzeniami w 

zachowaniu i deficytami rozwojowymi, 

� Wychowawcy  prowadzą w różnych formach pedagogizacje   dla 

rodziców i zajęcia dla uczniów, 

Rada rodziców � Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania 

wspierające proces wychowawczy szkoły, 

� Współdecyduje o formach pomocy dzieciom oraz ich 

wypoczynku, współuczestniczy w opracowaniu programu 

wychowawczego szkoły, 

� Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania 

działalności szkoły, 

� Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania 

realizacji celów i zadań szkoły. 

Samorząd 
uczniowski 

� Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego 

wobec dyrekcji  i rady pedagogicznej, 

� Inicjuje działania dotyczące życia szkolnego uczniów (akcje 

charytatywne, imprezy kulturalne itp.) 

� 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. 

Rodzice � Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach 

wychowania  i kształcenia dzieci, 

� Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-

wychowawczych  w danej klasie i szkole, 

� Dbają o realizację obowiązku szkolnego swoich dzieci, 

� Powinni zadbać o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez 

uczniów, proponować im pozytywne formy wypoczynku dostępne w 

szkole i poza nią. 

Pozostali 
pracownicy szkoły 

� Wspomagają działania w/w osób 

� Dbają o poczucie bezpieczeństwa dzieci 



� Reagują w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych 

 

 

 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO  

Cel: Przyjazna adaptacja dziecka w szkole. 

 

 

ZADANIA 
 

FORMY REALIZACJI 

Wspieranie dziecka 
oraz jego rodziny 
w nowej sytuacji 
 

-Częste rozmowy z rodzicami i uczniami 

-Zorganizowanie spotkania z pedagogiem i 

psychologiem  z Powiatowej Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej 

-Przeprowadzenie lekcji otwartej dla rodziców 

 

Budowanie pomostu pomiędzy 
doświadczeniami przedszkolnymi i 
szkolnymi 
 

-Dominacja na lekcjach w tym okresie  zabaw, gier i 

sytuacji zadaniowych 

-Minimalizowanie negatywnych przeżyć dziecka, 

związanych  z pierwszymi dniami pobytu dziecka w 

szkole 

 

Stworzenie dzieciom poczucia 
bezpieczeństwa 
 

-Żywy i opiekuńczy stosunek nauczyciela do 

uczniów wszystkich razem i każdego z osobna. 

-Otoczenie pierwszoklasistów specjalną troską i 
uwagą w czasie przerw międzylekcyjnych 

-Wycieczka po szkole : zapoznanie ze szkolnymi 

pomieszczeniami: klasy, sekretariat, gabinety 

dyrektora i wicedyrektora, biblioteka, świetlica, sala 

gimnastyczna, gabinet pielęgniarki 

-Uwrażliwianie uczniów klas starszych na potrzebę 
zapewniania bezpieczeństwa uczniom klas I 

 

Wyrabianie u uczniów poczucia 
obowiązku i odpowiedzialności 
/ rozwój społeczny/ 

- Wprowadzenie oraz systematyczne i cierpliwe 

przypominanie uczniom obowiązujących w szkole i 

na lekcjach reguł i zasad 

 

OBSZAR  ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

 

 

Cel: Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka  

ZADANIA 
 

FORMY REALIZACJI 

Praca z uczniem zdolnym 
 

 

-Przygotowanie do konkursów, olimpiad 

przedmiotowych 

-Prowadzenie kół zainteresowań 



-Różnicowanie zadań na lekcji 

-Uczniowie jako asystenci 

-Konsultacje indywidualne 

-Dodatkowe zajęcia z uczniem zdolnym 

 

Praca z uczniem mającym 
trudności w nauce 

 

-Prowadzenie zajęć  dydaktyczno-wyrównawczych, 

korekcyjno-kompensacyjnych 

-Organizowanie pomocy koleżeńskiej 

-Odrabianie zadań domowych w świetlicy szkolnej 

-Dodatkowe zajęcia wspomagające rozwój ucznia w 

ramach projektów 

-Indywidualna opieka pedagoga szkolnego 

 

Praca z uczniem 
niepełnosprawnym 

-Współpraca z pedagogiem, psychologiem i PPP 

-Integracja  z zespołem klasowym 

-Udział uczniów w zajęciach rewalidacyjnych, 

logopedycznych,innych specjalistycznych 

 

 OBSZAR ROZWÓJU EMOCJONALNEGO 
 

Cel: Ograniczenie i eliminowanie zachowań agresywnych wśród uczniów 

 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
 

 

Przeciwdziałanie agresji i 
przemocy. 

 

- organizowanie spotkań z udziałem psychologa i 

pedagoga z PPP-P dla uczniów i rodziców 

 

- organizowanie zajęć na temat agresji, jej przyczyn, 

skutków i sposobów reagowania na nią 
 

- kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej 

złości i agresywnych zachowań 

 

- zapoznanie uczniów i rodziców ze skutkami 

karnymi stosowania przemocy 

 

- konsekwentne stosowanie kar za zachowania 

agresywne 

 

- zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w 

czasie imprez okolicznościowych oraz wycieczek 

szkolnych 

 



- organizowanie zajęć promujących postawę 
asertywną 
 

- zorganizowanie Dnia bez przemocy 

  

- wzmożona kontrola dyżurujących nauczycieli w 

miejscach, w których uczniowie czują się najmniej 

bezpiecznie 

  

- współpraca z organizacjami wspierającymi szkołę 

 
Wyeliminowanie agresji słownej 

 
 

 

-  szybkie reagowanie na przejawy agresji słownej 

podczas przerw, 

 

-odnotowywanie w zeszytach uwag tego typu 

zachowań i informowanie wychowawców, 

 

- w przypadku wystąpienia agresji słownej 

postępowanie zgodne ze strategiami przewidzianymi 

na takie sytuacje; 

 

Wspieranie nabywania 
umiejętności radzenia sobie w 
sytuacjach trudnych, ryzykownych  
i konfliktowych 

- propagowanie wiedzy o społecznych mechanizmach 

wywierania wpływu i konstruktywnych sposobach 

radzenia sobie z nimi (negocjacje, mediacje, 

asertywna komunikacja własnych potrzeb, sztuka 

odmawiania, dyskusji). 

- kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc i 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, 

osobach, które udzielają wsparcia młodzieży.   

 

 OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 
 

Cel: Zapobieganie nałogom i uzależnieniom wśród uczniów. Propagowanie zdrowego trybu 

życia i odżywiania. 

 

 

ZADANIA FORMY REALIZACJI 
 

 

Ukazywanie negatywnego wpływu 
przemocy i wulgaryzmów w 
środkach przekazu i grach 
komputerowych na postawy 
społeczne uczniów 

 

 

- uświadomienie rodzicom potrzeby kontrolowania 

tego, co dziecko czyta, ogląda, w jakie gry 

komputerowe gra 

 

- ukazywanie negatywnego wpływu uzależnień od 

telewizji i komputera 

 

 

- kształtowanie wiedzy na temat zagrożeń płynących z 



nadmiernego korzystania z mediów 

 

- uświadamianie uczniom iż w Internecie nie są 
anonimowi 

 

- prelekcje dotyczące cyberprzemocy 

 

Prowadzenie systematycznych 
działań informacyjnych 
dotyczących zagrożeń związanych 
z sięganiem po środki 
uzależniające (narkotyki, 
dopalacze papierosy, alkohol) 

 

 

- dostarczanie wiedzy o konsekwencjach stosowania 

używek 

 

- organizowanie zajęć edukacyjnych oraz prelekcji na 

temat zagrożeń wynikających ze szkodliwości 

zażywania narkotyków, dopalaczy, alkoholu oraz 

papierosów 

 

 
Kształtowanie postaw 
asertywnych. 

 

- doskonalenie technik asertywnych – umiejętność 
mówienia NIE 

 

- uczenie podejmowania decyzji ze szczególnym 

uwzględnieniem umiejętności odmawiania 

 

 
 

Przekazanie wiedzy o zdrowym 
odżywianiu się 

 

- realizowanie na zajęciach lekcyjnych tematyki 

związanej ze racjonalnym odżywianiem się 
 

 

- przygotowywanie surówek i sałatek na zajęciach 

lekcyjnych 

 

- Uczestnictwo w programach edukacyjnych: 

„Szklanka mleka” , „Owoce w szkole”, „Nie pal przy 

mnie, proszę” 

 

 

Promocja szkolnych i 
pozaszkolnych form spędzania 
czasu wolnego 

 

 

- prowadzenie kółek zainteresowań 

 

- organizowanie wycieczek szkolnych 

 

- zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego 

 

- organizowanie wyjazdów na basen 

 
Wyrabianie 
nawyków 
prawidłowego 
czyszczenia zębów i 
okresowa fluoryzacja. 

 

- fluoryzacja 



 
Wdrażanie do 
przestrzegania 
higieny osobistej. 

 

- pogadanki z dziećmi na temat: 

• dojrzewania płciowego 

• problemów okresu dojrzewania 

• higieny osobistej 

• dostosowania stroju do okoliczności 

- dbałość o swój wygląd i estetykę 
(spotkania i rozmowy z pielęgniarką szkolną, 
wychowawcą, nauczycielem podczas zajęć 
wychowania do życia w rodzinie 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

Cel: Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych oraz 

                     obywatelskich 

 

Budzenie miłości do ojczyzny i poczucia 
wspólnoty narodowej 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Udział w apelach z okazji rocznic i świąt 
państwowych np. apel z okazji Święta 

Niepodległości 

-Udział w uroczystościach 

organizowanych przez gminę 

-Organizowanie wyjazdów do teatru, 

muzeum 

-Poznawanie symboli narodowych, ich 

historii i znaczenia, okazywanie  

szacunku) 

-Poznawanie historii gminy i regionu 

 

 

 

Pielęgnowanie i tworzenie tradycji szkoły 

 

-Udział i współtworzenie imprez 

szkolnych 

jak:………………..,  „Pasowani

e pierwszoklasistów”, „Jasełka”, 

„Mikołajki” , 

-Udział w akcjach charytatywnych jak: 

Góra grosza, itp 

 

11. METODY I FORMY REALIZACJI 
 

 Realizacja programu odbywać się będzie w ramach: 

 zajęć godziny do dyspozycji wychowawcy klasy 

 zajęć z wychowawcą 



 zajęć wychowania do życia w rodzinie 

 zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych 

 intencjonalnych i okazjonalnych spotkań z rodzicami uczniów w szkole 

 w ramach edukacji pedagogicznej (pedagogizacja rodziców) 

 imprez organizowanych na terenie szkoły 

 imprez charytatywnych 

 spotkań ze specjalistami 

 zajęć z zakresu zawodoznawstwa 

 Formy pracy: 

 oddziaływanie werbalne (rozmowy, pogadanki, wykład) 

 dyskusje tematyczne (dzielenie się doświadczeniami), wskazanie postaw (wzorców) 

pozytywnych 

 zajęcia grupowe, zespołowe. 

 

12. EWALUACJA 

1. Badania ankietowe wśród uczniów, nauczycieli i rodziców /wg potrzeb/ 

2. Nadzór Dyrektora /zastępcy/ Szkoły Podstawowej /wg potrzeb/ 

3. Sprawozdania z działalności pedagoga szkolnego, nauczycieli oraz wychowawców 

realizujących programy profilaktyczne /wg potrzeb/ 

 


