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1. WSTĘP 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły został opracowany z uwzględnieniem wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. Szkoła 

przygotowuje swoich absolwentów do wypełniania obowiązków rodzinnych, obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. W procesie wychowania uczestniczą rodzice, wszyscy nauczyciele i instytucje wspomagające szkołę,                                   

a podejmowane działania są jednolite i spójne. Szkoła jest instytucją demokratyczną, praworządną i krzewiącą postawy twórczości, stawiając wobec 

swoich wychowanków wymagania. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców oddziałów podczas godzin                                          

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką szkolną                              

i pozostałymi specjalistami oraz pracownikami szkoły w zależności od stanu zasobów, potrzeb oddziałów oraz przy współpracy z rodzicami                   

i środowiskiem lokalnym. 

Program  wychowawczo-profilaktyczny  został  opracowany  na  podstawie  przeprowadzonej diagnozy  potrzeb  i  problemów  występujących           

w  środowisku  szkolnym  i  lokalnym, diagnozy czynników chroniących i czynników ryzyka w społeczności szkolnej.  

 

 

2. PODSTAWA PRAWNA 

 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka  

 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  

 Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych 

 Deklaracja Praw Dziecka  

 Konwencja o Prawach Dziecka Narodów Zjednoczonych  

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej  

 Karta Nauczyciela 

 Ustawa z dnia 14.12.2016 r. Prawo oświatowe  

 Ustawa z dn. 26.01.1982 r. Karty Nauczyciela (art. 6) 

 Rozporządzenie MEN z dn. 14.02.2017 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) 

 Statut Szkoły 

 Rozporządzenie MEN z dn. 09.08.2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach  

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. podaje w rozdziale 1, art. 1.1: „ochronę zdrowia psychicznego zapewniają 

organy administracji rządowej i samorządowej oraz instytucje do tego powołane” 

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

 Rozporządzeniu MEN 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 2015 r., poz. 1250) 

 Ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 

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

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. oraz Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” 

 Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 r. nr 17 poz. 1225 z póź. zmianami.)  

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom             

i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego 

dzieci i młodzieży w tych jednostkach 

 

3. WIZJA SZKOŁY 

Jesteśmy najlepszą szkołą w mieście. 

Nasi uczniowie są wszechstronnie przygotowani do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Nasza szkoła promuje zdrowy styl życia i aktywności fizycznej. 

Nasi uczniowie korzystają z najnowocześniejszych zdobyczy technik: informacyjnej i informatycznej. 

Baza naszej szkoły zapewnia realizacje wszelkich zadań dydaktycznych i wychowawczych oraz umożliwia  naszym uczniom rozwijanie swoich 

zainteresowań i zdolności. 

Nad rozwojem uczniów czuwa wykwalifikowana, kompetentna, zaangażowana i odpowiedzialna kadra pedagogiczna, stosująca nowoczesne metody 

nauczania i wychowania. 

Nasi uczniowie czują się w szkole bezpiecznie, otrzymują należyte wsparcie a oferta edukacyjna jest na miarę ich możliwości. 

Każdy uczeń ma możliwość uczestnictwa w edukacji religijnej zgodnie ze swoim wyznaniem. 

Rodzice naszych uczniów są naszymi przyjaciółmi i sojusznikami naszych poczynań. 

Nasza szkoła jest kreatywnym ośrodkiem społeczności lokalnej. 

 



4. MODEL ABSOLWENTA NASZEJ SZKOŁY 

 

Chcemy, aby nasz absolwent: 

 Miał uporządkowany system wartości. 

 Doceniał wartość rodziny i swoje w niej miejsce. 

 Był samodzielny, uczciwy, tolerancyjny, odpowiedzialny i twórczy. 

 Umiał współpracować w grupie. 

 Przejawiał postawę aprobowaną społecznie. 

 Był wrażliwy i tolerancyjny na cierpienie innych. 

 Rozumiał potrzebę i miał świadomość pielęgnowania tradycji i kultury regionalnej oraz narodowej. 

 Potrafił korzystać z różnych źródeł wiedzy. 

 Był wyposażony w rzetelną wiedzę, pozwalającą mu na kontynuowanie edukacji na wyższym szczeblu. 

 Umiejętnie, świadomie i odpowiedzialnie  korzystał z komputera i technik informacyjnych. 

 Wierzył w swoje możliwości i zdolności. 

 Znał swoje mocne i słabe strony. 

 Sprawnie komunikował się w języku polskim i obcym nowożytnym.  

 Był tolerancyjny w stosunku do innych kultur światowych. 

 Był pomocny wobec ludzi niepełnosprawnych psychicznie i fizycznie. 

 Akceptował różnorodność poglądową, płciową i wyznaniową. 

 Dostrzegał problemy i zagrożenia ekologiczne. 

 Dbał o zdrowie własne i innych, znał czynniki wpływające na dobrą kondycję fizyczną i psychiczną.  

 Znał zasady prawidłowego żywienia. 

 Posiadał świadomość zagrożeń płynących ze stosowania używek. 

 

 

 

 

5. REALIZATORZY I UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

 



 Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu: 

 

Rodzice:  

• mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  

• wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;  

• wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

• aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 

• z szacunkiem i godnością  odnoszą się do dzieci oraz wszystkich pracowników szkoły; 

• współpracują ze szkołą w zakresie planowania ścieżki edukacyjnej; 

 

 

 Wychowawcy klas:  

• dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

• wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  

• prowadzą dokumentację nauczania;   

• integrują i kierują zespołem klasowym; 

• koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

• dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

• podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, ujawnionych nałogów;  

• wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych;  

• informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;   

• wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej, dostosowują wymagania edukacyjne do 

specyficznych potrzeb ucznia; 

• wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;  

• wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku szkolnego;  

• promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

• współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

• współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

• współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem, logopedą, pielęgniarką, innymi specjalistami oraz pracownikami szkoły; 



• współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi;  

• z szacunkiem i godnością odnoszą się do uczniów, rodziców i pracowników szkoły; 

 

Nauczyciele:  

• oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

• odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;  

• udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych  

z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;  

• wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

• inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  

• reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań;  

• dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;  

• współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencją i postawą;  

• proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;  

• z szacunkiem i godnością odnoszą się do uczniów, rodziców i pracowników szkoły; 

 

Uczniowie: 

• współorganizują imprezy i akcje szkolne;   

• znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej;  

• akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;  

• współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

• kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

• prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

• mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

• dbają o mienie osobiste i szkolne 

• z szacunkiem i godnością odnoszą się do rodziców, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły; 

 

Pedagog, Psycholog, Logopeda, Nauczyciele specjaliści:  



• prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 

psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

• diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole, klasie w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów ;  

• udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;  

• podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  

• minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów;  

• inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

• pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

• wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej; 

• z szacunkiem i godnością odnoszą się do uczniów, ich rodziców oraz wszystkich pracowników szkoły; 

• wspierają  nauczycieli i innych specjalistów w osobistym rozwoju; 

• wzmacniają i wspierają kompetencje wychowawcze nauczycieli i wychowawców;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. PLAN PRZYJĘTYCH ZADAŃ I DZIAŁAŃ DO REALIZACJI PROGRAMU 

 

OBSZAR I: Postawy prospołeczne, poszanowanie norm i wartości. 

 

ZADANIA DZIAŁANIA ADRESACI REALIZATORZY 

 Realizowanie obowiązku nauki  Zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi 

 Zapoznanie uczniów z systemem nagród i kar 

zgodnych ze Statutem Szkoły 

 Zapoznanie uczniów i rodziców z Zasadami 

Oceniania uczniów 

 Stały kontakt z opiekunami  w celu kontroli 

frekwencji uczniów 

 Podejmowanie działań interwencyjnych 

 

Oddziały I-VIII Wychowawcy 

 Kształtowanie postaw 

patriotycznych poprzez 

zainteresowanie historią kraju, 

regionu 

 

 Nauka uczniów hymnu państwowego 

 

 Odwiedziny i dbałość o miejsca pamięci 

narodowej oraz nauka symboli narodowych,  

sposobu ich traktowania i szanowania 

 

 Wzmacnianie poczucia przynależności i 

odpowiedzialności za „małą ojczyznę” 

 Rozwijanie postaw obywatelskich 

 

 

Oddziały I-VIII Nauczyciel muzyki, 

Wychowawcy I-VIII, 

nauczyciele historii 

 Znajomość kluczowych postaci 

historycznych, 

 Świadome, aktywne        

 i odpowiedzialne uczestnictwo 

uczniów w obchodach świąt, 

roczni  i uroczystości szkolnych 

 Organizacja apelów i akademii szkolnych 

 

 Uczestnictwo w lekcjach wychowawczych             

i pogadankach  szkolnych 

Oddziały I-VIII Wychowawcy, Nauczyciele 

języka polskiego, historii 



 

 Uwrażliwienie i działania na 

drugiego człowieka,  

 

 Dostrzeganie potrzeb innych 

 Prowadzenie zajęć o tematyce tolerancji do 

odmiennego sposobu myślenia  

 Ćwiczenie umiejętności słuchania, współpracy      

i współdziałania w grupie 

 Organizowanie akcji charytatywnych 

 

Oddziały I-VIII Pedagog, Psycholog, 

Logopeda, Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

 Kształtowanie i wzmacnianie 

postaw szacunku wobec 

własności swojej i innych 

 

 Wdrażanie do poszanowania mienia szkolnego      

i prywatnego 

 Wyjaśnianie uczniom odpowiedzialności za dobro 

osobiste i społeczne 

 Wdrażanie do świadomego korzystania z dóbr 

dostępnych w Internecie bez naruszenia prawa 
autorskiego 

 

Oddziały I-VIII Wychowawcy 

 

 

Nauczyciele informatyki 

 Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za 

przestrzeganie obowiązujących 
w społeczeństwie norm i praw 

 Wyjaśnienie konsekwencji łamania praw i norm 

obowiązujących w społeczeństwie 

 

 Uwrażliwianie do przestrzegania określonych 

norm postępowania 

 

 Rozwijanie wiedzy dotyczącej odpowiedzialności 

prawnej nieletnich 
 

 

Oddziały I-VIII Wychowawcy, Pedagog, 

Psycholog, Policja 

 

 

 

 

 



OBSZAR II: Popularyzowanie zdrowego stylu życia fizycznego i psychicznego oraz poszerzanie świadomości      

ekologicznej 

 

ZADANIA DZIAŁANIA ADRESACI REALIZATORZY 

 Zapoznanie z podstawowymi 

zasadami dbałości o zdrowie 

własne i innych, kształtowanie 

umiejętności kreowania 
środowiska sprzyjającemu 

zdrowemu stylowi życia 

 Udział uczniów w lekcjach o tematyce 

prozdrowotnej m.in.  korzystania z aktywności 
fizycznej  oraz zasad bezpiecznego, higienicznego,   

kontrolowanego używania Internetu i pracy z 

komputerem 
 

Oddziały IV-VIII 

Oddziały I-III 

Wychowawcy, nauczyciele 

zajęć wf., nauczyciele 

informatyki 

 Zapoznanie z zasadami zdrowego, 

racjonalnego odżywiania się, 

higieny osobistej i aktywności 

fizycznej 

 Umiejętność dostosowania ubioru do warunków 

pogodowych 

 Organizowanie zajęć kulinarnych w ramach zajęć 

lekcyjnych z uwzględnieniem tematyki 

pochodzenia żywności i jej wartości spożywczych 

 Zwracanie uwagi na  ważność posiadania drugiego 

śniadania uczniów i promowanie zdrowego stylu 

odżywiania  

 
 

Oddziały I-VIII Wychowawcy, nauczyciele 

 Przygotowanie do podejmowania 

działań mających na celu zdrowy 

styl życia w aspekcie fizycznym    
i psychicznym 

 

 Wysoki poziom zajęć   wychowania fizycznego 

 

 Uczestnictwo uczniów w lekcjach pływania na 

basenie miejskim 
 

 Zachęcanie do uczestnictwa w zajęciach 

rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej i pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, w szczególności 
potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, 

przynależności i satysfakcji życiowej, 

 

Oddziały IV-VIII 

 

Oddziały I-III 

 

Oddziały I-VIII 

Nauczyciele zajęć wf.,  

 

Wychowawcy I-III 

 

Wychowawcy I-VIII 

 Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za własne 

 Uczestnictwo w obchodach Dnia Matki Ziemi- 

sprzątanie okolic szkoły 

Oddziały IV-VIII Wychowawcy, nauczyciele 



zdrowie, rozwijanie umiejętności 

podejmowania działań na rzecz 

ochrony przyrody w swoim 
środowisku 

 

 

 Lekcje wychowawcze na temat aktywnego              

i zdrowego spędzania wolnego czasu 

 

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy 

 Kształtowanie wytrwałości          

w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego 
zachowania się w sytuacjach 

zwycięstwa i porażki 

 

 Udział w konkursach i zawodach sportowych 

 Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych  

Oddziały IV-VIII 

 

Nauczyciele zajęć wf. 

 Kształtowanie świadomości 

dotyczącej wykorzystania ruchu 
w życiu człowieka jako 

skutecznego sposobu dbania         

o zdrowie psychiczne 

 Zachęcanie uczniów do uczestnictwa w szkolnych  

i międzyszkolnych zawodach oraz konkursach 
sportowych 

 Organizacja zajęć umożliwiających prowadzenie 

aktywnego trybu życia np. rajdy rowerowe, 

wycieczki klasowe 

 Organizacja festynu szkolnego promującego 

zdrowy styl życia „Czas na zdrowie” 

 Promowanie aktywnego wypoczynku w czasie 

wolnym od nauki 

 Aktywizowanie uczniów do porannej gimnastyki 
przed lekcjami oraz mobilizowanie do 

wykorzystania ćwiczeń rozciągających i 
odprężających w przerwach śródlekcyjnych 
 

Oddziały I-VIII 

 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

nauczyciele zajęć wf. 

 Rozwijanie właściwej postawy 

wobec zmian zachodzących w 

człowieku podczas okresu 

dojrzewania 

 Organizowanie zajęć z pielęgniarką szkolną 

dotyczących dbałości o higienę osobistą 

 

 Spotkania dla dziewcząt „Między nami 

kobietkami” 
 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały V-VI 

 

 

Pielęgniarka szkolna, 

wychowawcy 

 

Pielęgniarka szkolna 

 Zapoznanie z profilaktyką chorób 

zakaźnych 

 Zapoznanie z materiałami propagującymi i 

zachęcającymi do profilaktyki chorób zakaźnych 

 Zachęcanie do wzmacniania zdrowia  i odporności 

Odziały I-VIII Wychowawcy, Pedagog, 

Psycholog 



fizycznej oraz psychicznej 

 

 

OBSZAR III: Wsparcie rozwoju duchowego i intelektualnego 

 

ZADANIE DZIAŁANIA ADRESACI REALIZATORZY 

 Możliwość uczestnictwa 

uczniów w lekcjach religii 

zgodnych ze swoim wyznaniem 

oraz etyki 

 Możliwość uczestnictwa            

w obchodach rekolekcji w 

kościele 

 

 Udział uczniów w lekcjach religii oraz etyki 

 

 

 Wyjście do kościoła  i organizacja uroczystości   

religijnych w szkole, zgodnie z zapotrzebowaniem   

 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały I-VIII 

 

Nauczyciele religii, etyki 

 

Nauczyciele religii, 

wychowawcy 

 Rozwijanie zainteresowań 

uczniów 

 

 Diagnoza, poznanie i rozwijanie uzdolnień 

uczniów  

 Organizowanie zajęć rozwijających uzdolnienia, 

zainteresowania   i pasje uczniów: koła 
przedmiotowe, artystyczne, sportowe 

 Zachęcanie uczniów do uczęszczania na zajęcia 

rozwijające uzdolnienia 

 Promowanie osiągnięć uczniów, eksponowanie 

prac uczniów w gablotach szkolnych, pracowniach 
przedmiotowych, gazetce szkolnej i lokalnej, 

stronie internetowej szkoły 

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

 Kształtowanie umiejętności 

poszukiwania informacji               

i poszerzania wiedzy 
 

 Stwarzanie warunków do wszechstronnego 

rozwoju osobistego uczniów poprzez 

wykorzystanie pracowni komputerowej, 
korzystanie z pracowni przedmiotowych, 

korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej 

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

bibliotekarka 



 Umiejętności komunikacji 

międzyludzkiej 

 

 Nabywanie zasad właściwej komunikacji, 

rozwijanie umiejętności interpersonalnych 

 

 Kształtowanie umiejętności aktywnego i 

empatycznego słuchania innych 
 Rozwijanie  zdolności do wyrażania i obrony 

własnego zdania, emocji i postaw oraz 
stawiania granic, przy jednoczesnym 
nienaruszaniu norm społecznych i granic 
innych osób – ćwiczenia asertywności 

 

Oddziały I-VIII 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, nauczyciele 

 Kształtowanie kultury języka 

 

 Utrwalanie zasad poprawnego posługiwania się 

językiem ojczystym w mowie i piśmie 
 

 Udział w konkursach literackich, recytatorskich, 

ortograficznych, czytelniczych, lekcje biblioteczne 

 

 Wyjścia do kina, teatru, muzeum, filharmonii, 

centrów nauki, domów kultury, miejskiej 
biblioteki 

 Zachęcanie do czytania i korzystania z zasobów  

biblioteki i czytelni szkolnej 

 Organizacja akcji promujących czytelnictwo 

 

Oddziały I-VIII 

 

Nauczyciele języka polskiego, 

wychowawcy, bibliotekarka, 

nauczyciele świetlicy szkolnej 

 Stworzenie systemu pomocy 

uczniom ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi, 

mającymi problemy edukacyjne   

i wychowawcze 

 

 Badanie dojrzałości szkolnej uczniów klas I na 

starcie szkolnym  

  Ustalenie pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi, w tym dla uczniów z problemami 

edukacyjnymi i wychowawczymi 

  Prace zespołów wychowawczych powołanych do 
opracowania IPET 

 Zaplanowanie i realizacja zajęć specjalistycznych 

 Udzielanie rodzicom pomocy w zakresie 

wskazywania instytucji służących specjalistyczną 
pomocą. 

Oddziały I 

 

Oddziały I-VIII 

 

 

Oddziały I-VIII 

 

 

Psycholog, pedagog, 

logopeda, wychowawcy, inni 

specjaliści 

 

 

Psycholog, pedagog, 

logopeda, wychowawcy, inni 

specjaliści 



 Organizacja zespołów wychowawczych  dla 

rodziców uczniów objętych pomocą 

psychologiczno- pedagogiczną 

 Współpraca z instytucjami zajmującymi się 

wspieraniem uczniów i rodzin z problemami 
edukacyjnymi i wychowawczymi 

 Wsparcie rodziców w ich działaniach 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Systematyczne motywowanie 

uczniów do nauki 

 

 Prezentowanie na zajęciach z wychowawcą 

zainteresowań i pasji uczniów. 

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych zgodnie ze 

zdiagnozowanymi wcześniej potrzebami 

uczniowskimi. 

 Przygotowywanie uczniów do udziału                  

w konkursach przedmiotowych, tematycznych, 
interdyscyplinarnych, artystycznych i sportowych. 

 Organizacja przez specjalistów szkolnych,  zajęć   

z zakresu technik uczenia się, umiejętności 

radzenia sobie z problemami i stresem. 

 Wyrabianie nawyku systematycznego uczenia się 

 Organizacja zajęć wspierających pracę ucznia 

zdolnego. 

 Indywidualizacja procesu edukacyjnego oraz 

systemu oceniania wobec uczniów tego 

wymagających. 

 Stosowanie pochwał, nawet najmniejszych 

sukcesów, wobec uczniów wymagających 

wsparcia. 

 Zachęcanie do  codziennego nawyku czytania. 

 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały I-VIII 

 

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, nauczyciele 

przedmiotowi, bibliotekarka 

 

 

 

 

 

 

 

 Umiejętność pracy w zespole 

 
 Działania Samorządu uczniowskiego, imprezy       

i uroczystości szkolne, 
prowadzenie gazetek szkolnych 

 

 

Oddziały IV-VIII 

Oddziały I-III 

 

 

Opiekunowie samorządu 

uczniowskiego I- III oraz IV-

VII 

 



 

 Nabywanie nawyków kulturalnego zachowania się 

w towarzystwie oraz umiejętności prowadzenia 

rozmowy w grupie   

 Zajęcia integracyjne, wychowawcze- zgodne z 

zapotrzebowaniem  

 działania szkolnego Koła Wolontariatu 
 

Oddziały I-VIII 

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, nauczyciele, 

psycholog, pedagog  

 

opiekunowie Koła 

Wolontariatu  

 Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec świadomego wyboru 

ścieżki edukacyjnej po szkole 

podstawowej. 

 Organizacja zajęć lekcyjnych z wykorzystaniem  

treści programowych z zakresu doradztwa 
zawodowego, przedstawienie aktualnego 

zapotrzebowania zawodowego na rynku pracy, 

pomoc w wyborze i rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych zgodnie ze swoimi 

predyspozycjami, zainteresowaniami i 

uzdolnieniami. 

Oddziały I-VIII Wychowawcy, nauczyciel 

doradztwa zawodowego 

 

 

 

OBSZAR IV: Bezpieczeństwo, zdrowie psychiczne i profilaktyka uzależnień. 

 

 

ZADANIE DZIAŁANIE ADRESACI REALIZATORZY 

 Przygotowanie oferty zajęć 

rozwijających zainteresowania        
i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności 

zaspakajającej ważne potrzeby, 
w szczególności potrzebę 

podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności               

 Organizacja zajęć pozalekcyjnych w szkole wg 

zapotrzebowania 

 Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 

 Organizacja pomocy dla uczniów z Ukrainy w 

postaci zajęć wyrównujących szanse edukacyjne – 
nauce języka polskiego 

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, nauczyciele,  

Nauczyciele świetlicy 

szkolnej, psycholog, 

pedagog,  



i satysfakcji życiowej. 

 

 

 Zapewnienie przez szkołę 

uczniom bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego 

 

 Zapewnienie uczniom pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej- zajęcia zgodne z opiniami, 

orzeczeniami i zapotrzebowaniem wychowawców 
oraz rodziców  

 Wsparcie uczniów klas 1 oraz uczniów nowych w 

adaptacji do warunków szkolnych 

 Promowanie bezpiecznych postaw związanych z 

sytuacjami codziennymi, zagospodarowaniem 
czasu wolnego 

 Reagowanie na przejawy agresji 

 Rozwiązywanie konfliktów 

 Wsparcie pracowników szkoły i szkolnych 

specjalistów 

 Dostępność szkolnej pielęgniarki 

 Wsparcie i zadbanie o dobrostan psychiczny 

uczniów z Ukrainy 
 

Oddziały I-VIII 

 

Psycholog, pedagog, 

logopeda, wychowawcy, inni 

specjaliści szkolni, 

pielęgniarka szkolna, inni 

pracownicy szkoły 

 

 

 Profilaktyka uzależnień-

uświadamianie negatywnych 

skutków działania substancji  

psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych,  

napojów energetycznych a także 
następstw działania tych 

środków oraz uświadamianie 

zagrożeń płynących                     

z niewłaściwego korzystania        
z sieci Internetu  

 

 Udział uczniów w pogadankach, warsztatach, 

przedstawieniach profilaktycznych i innych 

formach poznawania środków uzależniających i 

konsekwencji ich używania 

 Udział uczniów w zajęciach profilaktycznych z 

narkogoglami 

 

 Udział w akcji „Bezpieczny Internet” 

 

 Udział uczniów w konkursach związanych z 

tematyką zagrożeń współczesnego świata i 

stosowania środków psychoaktywnych 

 

 Udział uczniów w rekomendowanych programach 

profilaktyki uniwersalnej, EXIT Tour, Archipelag 
skarbów (i innych wg potrzeb) 

Oddziały IV-VIII 

Oddziały I-III 

 

Oddziały VII 

 

Oddziały I-VIII 

 

 

 

Wybrane oddziały I-VIII 

Pedagog, psycholog, 

specjaliści z instytucji 

 

Pielęgniarka szkolna 

 

Nauczyciele informatyki, 

pedagog, psycholog 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, specjaliści i 

pracownicy instytucji 



 Udział uczniów w programie profilaktycznym 

Zachowaj Trzeźwy Umysł-  edycja 2022/2023 

 

 

 Rozwiązywanie problemów,         

trudnych sytuacji oraz stanów 
emocjonalnych dzieci i 

młodzieży 

 

 Nabywanie postaw asertywnych 

 Nabywanie i rozwijanie umiejętności 

rozwiązywania problemów w grupie 

 Rozwijanie umiejętności zachowania się w 

sytuacjach nietypowych i trudnych 

 Zajęcia  z psychologiem w każdej klasie, 
minimum raz w semestrze 

 
 

Oddziały I-VIII 

 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy 

 

 

 Współpraca z rodzicami 

 

 Przedstawienie harmonogramu spotkań                 

z wychowawcami i dni otwartych w szkole 

 Wspieranie i zachęcanie rodziców do współpracy 

we wspólnym rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych zaistniałych w klasie i szkole 

 

 Uświadamianie rodziców o zagrożeniach 

współczesnego świata. 

 Pedagogizacja rodziców na temat zagrożeń 

używania substancji psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych 

 Angażowanie rodziców w życie szkoły 

 
 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 Współdziałanie wszystkich 

pracowników szkoły i rodziców 

w zakresie profilaktyki i 

interwencji 

 

 Ustalenie zasad kontaktowania się z rodzicami 

uczniów 

 Zapoznanie rodziców z zakresem udzielanej 

pomocy przez specjalistów szkolnych  

 

Oddziały I-VIII 

 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, logopeda, inni  

specjaliści szkolni 

 Doskonalenie zawodowe 

nauczycieli i wychowawców w 

zakresie realizacji szkolnej 

 Udział nauczycieli i specjalistów szkolnych          

w konferencjach, warsztatach i szkoleniach, 

dotyczących profilaktyki uzależnień 

Nauczyciele, specjaliści 

szkolni 

Specjaliści z instytucji 



interwencji profilaktycznej w 

przypadku podejmowania przez 

uczniów zachowań 
ryzykownych. 

 Rozwijanie współpracy z instytucjami 

promującymi zdrowy styl życia i oferujących 

pomoc w zakresie profilaktyki uzależnień 

 Warsztaty szkoleniowe z zakresu profilaktyki 

uzależnień 
 

 

 

7. SPOSOBY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO SZKOŁY 

W procesie ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.  

Cel ewaluacji: określenie, czy program realizuje postawione mu zadania. 

 

Sposoby ewaluacji: 

• obserwacja zachowania i samopoczucia uczniów, 

• obserwacja postępu w zachowaniu, nauce i stopnia zintegrowania się w zespołach klasowych, 

• frekwencja na zajęciach organizowanych przez szkołę (dzienniki zajęć); 

• przeprowadzenie ankiet  wśród uczniów, rodziców, nauczycieli 

 

 

Zatwierdzenie programu. 

Program wychowawczo- profilaktyczny będzie poddany corocznej ewaluacji . 

Program jest zapisem swoistych oczekiwań i przewidywań dotyczących efektów wychowania szkolnego. Nie jest dokumentem zamkniętym, może 

ulegać zmianom wraz ze zmieniającą się rzeczywistością wychowawczą szkoły. 

  

Szkolny program wychowawczo -profilaktyczny 2022/2023 Szkoły Podstawowej nr 5 w Mikołowie im. Gustawa Morcinka: 

Rada Pedagogiczna zaopiniowała pozytywnie w dniu 13.09. 2022 r. 

Rada rodziców uchwaliła w dniu 21.09.2022 r. 


