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Wstęp 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej realizuje cele 

wychowawczo-opiekuńcze oraz profilaktyczne.  

Głównym założeniem programu jest szeroko rozumiana działalność szkoły na rzecz 

zapobiegania zachowaniom ryzykownym oraz interwencja w sytuacjach wymagających 

zdecydowanej reakcji na niepożądane zjawiska i zachowania uczniów.  

Ma on na celu wspomóc wychowawczą rolę rodziców, dostarczać wiedzy i przykładów 

na temat przestrzegania norm współżycia społecznego oraz przygotować uczniów do życia 

w dorosłym świecie ludzi odpowiedzialnych za swoje  zachowania.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny opiera się na hierarchii wartości przyjętej 

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

w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są 

spójne ze Statutem Szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania i Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca 

całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym  

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

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

o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci  

i młodzieży.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są 

działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

 

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 2017/2018, 

• wniosków i analiz (wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów przedmiotowych, 

zespołów wychowawczych), 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju 

szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, 

rodziców).  
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Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji 

zadań określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

• inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

Rozdział 1. 

Podstawa prawna 

 

Ustawy i rozporządzenia: 

 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

• Ustawa o systemie oświaty z 7 IX 1991 r. wraz z późniejszymi zmianami, (tekst jedn.: 

Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej 

wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół. 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r. w sprawie zasad udzielania  

i organizacji pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach  

i placówkach. 

• Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 

uzależnieniami. 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 

783). 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 
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• 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. z 2015 r. poz. 1249). 

• Ustawa z dnia 28 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 594)  

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2018/2019. 

 

Dokumenty wewnętrzne: 

• Statut Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej. 

• Szkolny zestaw programów nauczania. 

 

Przepisy pozaoświatowe: 

• Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.), Art.72. 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526), Art.33. 

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka.  

• Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

• Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawie nieletnich (tj. Dz. U. 

z 2002 r. Nr 11, poz. 109). 

• Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. Nr 111, poz. 

535). 

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

alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 z późniejszymi zmianami). 

• Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomani (Dz. U. Z 2003 r. Nr 24, 

poz. 198). 

• Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 55 z późniejszymi zmianami 

z dnia 15 listopada 2010 r.). 

 

Adresaci programu:  

Program wychowawczo-profilaktyczny kierowany jest do: uczniów, rodziców oraz nauczycieli. 

 

Rozdział 2. 

Wizja szkoły 
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„W wychowaniu chodzi właśnie o to, ażeby człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem - o to, 

ażeby bardziej był, nie tylko więcej miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, co posiada, umiał 

bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, ażeby również umiał bardziej być nie tytko 

z drugimi, ale i dla drugich."  

Utrzymując się w konwencji prawdy głoszonej przez Jana Pawła II  za główny cel Szkolnego 

Programu Wychowawczo-Profilaktycznego stawiamy wszechstronny rozwój ucznia Szkoły 

Podstawowej w Kąśnej Dolnej. 

Rozdział 3. 

Misja szkoły 
 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, 

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności 

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła 

zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom.  

Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia  

w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania 

postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie  

i tworzenie jej tradycji.  

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo 

uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

Jesteśmy szkołą: 

1. Kształtującą postawy i zachowania uczniów w oparciu o chrześcijański system wartości, 

jak również uniwersalne zasady etyki. 

2. Dbającą o stworzenie każdemu uczniowi warunków do wszechstronnego rozwoju oraz 

przygotowującą do życia we współczesnym świecie. 

3. Pomagającą wszystkim uczniom w pełnym rozwoju ich talentów. 

4. Umacniającą wiarę dziecka we własne siły i zdolności osiągania wartościowych  

i trudnych celów. 

5. Zapewniającą sprawny system opieki w nadziei na sukces wychowawczy wobec każdego 

ucznia, szczególnie takiego, który więcej potrzebuje troski i miłości. 

6. Dającą możliwość rozwijania uzdolnień. 

7. Wspierającą ducha partnerstwa miedzy uczniami a pracownikami, miedzy rodzicami  

i szkołą, miedzy społecznością lokalną i szkołą. 

8. Zapewniającą dobrze zorganizowane, atrakcyjne zajęcia. 

9. Zapewniającą możliwość mądrej rozrywki, zabawy, nawiązywanie interesujących 

kontaktów i przyjaźni tak ważnych i potrzebnych młodym ludziom. 

10. Integrującą instytucje środowiskowe wokół problemów szkoły. 

11. Wyrabiającą u uczniów przekonanie, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe 

życie. 

12. Wspólnie z rodzicami wychowującą człowieka, który: 
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a) będzie umiał znaleźć cel i sens swojego istnienia, 

b) sprosta wyzwaniom dorosłego życia, 

c) samodzielnie wykreuje swoją pozytywną przyszłość, 

d) odróżni dobro od zła, 

e) uszanuje godność osoby ludzkiej, odrzuci przemoc i agresję; uzależnienia i nałogi będą 

mu obce, 

f) będzie umiał dbać o zdrowie własne i innych. 

13. Przygotowującą świadomego obywatela demokratycznego  państwa, który potrafi 

umiejętnie korzystać z wolności i jednocześnie nie ograniczać wolności innych, który 

potrafi odpowiedzialnie uczestniczyć w życiu publicznym. 

 

Rozdział 4. 

Model absolwenta 

 

Dążeniem Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej jest przygotowanie uczniów do efektywnego 

funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu 

odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• potrafi zastosować w praktyce wiedzę i umiejętności, 

• określa siebie, zna cel i sens swojego istnienia, 

• zna swoje mocne i słabe strony i potrafi nad nimi pracować, 

• postępuje zgodnie z wartościami i zasadami moralnymi, 

• funkcjonuje w zespole, a także respektuje prawa człowieka,  

• jest: wrażliwy na krzywdę, uczciwy, kulturalny, tolerancyjny, kreatywny, uprzejmy, 

• umie odróżnić dobro od zła, 

• rozwija swoje zainteresowania, doskonali się oraz dąży do wyznaczonego przez siebie 

celu, 

• dostrzega problemy swoje i innych, 

• zna zwyczaje i tradycje lokalne,  

• jest patriotą, kocha Ojczyznę, 

• umie dobrze zagospodarować swój wolny czas, 

• świadomie i właściwie dokonuje różnego rodzaju wyborów życiowych, 

• ceni własne życie i zdrowie, unika nałogów, 

• dba o otoczenie i środowisko naturalne,  

• jest wrażliwy na piękno przyrody, 

• świadomie wyszukuje, selekcjonuje i wykorzystuje informacje, korzystając z zasobów 

biblioteki i technologii informacyjnej, 

• sumiennie i odpowiedzialnie  wykonuje powierzone mu obowiązki, 

• umie radzić sobie z codziennymi problemami, 
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• umie zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, 

• jest gotowy do pełnienia różnych ról społecznych, 

• jest przygotowany do kolejnego etapu nauki, 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, 

• jest odpowiedzialny, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny życia, 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia 

i technologie informatyczne, 

• jest ambitny, 

• jest kreatywny, 

• jest odważny, 

• jest samodzielny, 

• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• jest odporny na niepowodzenia, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

Rozdział 5. 

Cele wychowawczo-profilaktyczne szkoły 

 

Cele główne: 

1. Zapewnienie uczniom wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym. 

2. Kształtowanie postaw społecznych i obywatelskich w duchu poszanowania dla tradycji 

narodowych i lokalnych. 

3. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 

4. Dostarczenie uczniom i nauczycielom wiedzy i umiejętności do skutecznego 

przeciwdziałania i radzenia sobie z zagrożeniami dla zdrowia i jakości życia. 

5. Osłabienie czynników ryzyka. 

6. Zacieśnienie współpracy ze środowiskiem domowym ucznia, jak również instytucjami 

wspomagającymi rodzinę i promującymi zdrowy styl życia. 

7. Sprawne reagowanie na terenie szkoły w sytuacji pojawienia się zagrożenia. 

 

 

Cele szczegółowe: 
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1. Przygotowanie do aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu demokratycznym      

społeczeństwa. 

2. Umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań. 

3. Dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz każdych drobnych zdolności  

i rozwijanie ich, aby uczeń był kreatywny i miał świadomość większej  wartości swoich 

działań twórczych i oddziaływań wychowawczych. 

4. Kultywowanie tradycji narodowych, regionalnych, religijnych, rodzinnych. 

5. Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy 

etyczne i przyjęty system wartości. 

6. Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych. 

7. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec  zachowań innych 

ludzi. 

8. Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole,  wzajemnego szacunku, 

tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

9. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec 

siebie i innych ludzi oraz umiejętność analizowania  różnorodnych zachowań. 

10. Przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia 

społecznego wraz z jego zagrożeniami. 

11. Integrowanie zespołów klasowych przez samorządność. 

12. Włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły. 

13. Kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk 

zdemoralizowanych. 

14. Kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci. 

15. Kształtowanie umiejętności dokonywania analizy, syntezy i selekcji. 

16. Rozwijanie zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych. 

17. Szerzenie wśród młodzieży znajomości prawa i wyrabianie nawyku jego  poszanowania.  

18. Troska o realizację obowiązku szkolnego – przeciwdziałanie wagarom oraz dbanie  

o dyscyplinę. 

19. Poznanie systemu rodzinnego i środowiska, w którym przebywa uczeń.  

20. Pomoc uczniom mającym trudności w nauce praz sprawiającym problemy 

wychowawcze. 

21. Budowanie wśród uczniów motywacji do nauki. 

22. Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich, zapobieganie agresji. 

23. Propagowanie oraz wspieranie zdrowego stylu życia i racjonalnego wykorzystania 

wolnego czasu. 

24. Uwrażliwianie młodzieży na zagrożenia współczesnego świata. 

25. Bezpieczne korzystanie z Internetu i innych mediów społecznych. 

26. Kształtowanie odpowiedzialności za własne życie i zdrowie i zdrowie innych. 

27. Uwrażliwienie młodzieży na niesienie pomocy słabszym i pokrzywdzonym. 

28. Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy wolontariusza. 

29. Współdziałanie z rodzicami w zakresie profilaktyki – wczesna interwencja. 

30. Powiększanie poczucia bezpieczeństwa i kompetencji rodziców poprzez wskazanie,  

co robić i gdzie szukać pomocy w sytuacji problemowej. 

31. Wdrażanie doradztwa zawodowego. 
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32. Budowanie właściwych relacji w kontaktach nauczyciel-uczeń-rodzic. 

 

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, 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. 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

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

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2. kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym 

zakresie 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 i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5. kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców,  

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi 

z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

6. doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 

7. wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 

lub opiekunów, 

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

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

w życiu społecznym, 

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

i światowej, 

10. wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 
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Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1. poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a także 

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

przypadkach, 

2. rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i 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 i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5. prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6. doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego. 

 

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 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 

pracowników szkoły. 

 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1. dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2. udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, 

3. przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 
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4. informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 
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Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1. wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

2. wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych, 

3. wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy używania 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań ryzykownych, które nie 

zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1. realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

2. przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, 

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej, 

3. kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań 

ryzykownych, 

4. doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych, 

5. włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej 

są ukierunkowane na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej (szkole, 

klasie), 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

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

• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 
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• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu  

i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną tożsamość, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 

 

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. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasie I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Uczniowie są świadomi zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdrowiem. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć psychoedukacyjnych w klasach na temat umiejętności 

samooceny i rozpoznawania swoich predyspozycji.  

3. Uczniowie potrafią wskazać swoje mocne i słabe strony.  
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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. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych  

w koncepcji pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

3. Uczniowie w swoich zachowaniach kierują się normami wynikającymi z przyjętych 

w szkole wartości. 

 

Rozdział 6. 

Powinności wychowawcze 

 

Dyrektor szkoły 

1. Dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole.  

2. Współpracuje z Samorządem Uczniowskim. 

3. Stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia 

uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, językowej i religijnej.  

4. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego.  

5. Ma obowiązek organizowania spotkań szkoleniowych dla nauczycieli, umożliwiania 

udziału  

w kursach pedagogicznych. 

6. Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole. 

7. Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły.  

8. 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. 

9. Stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń 

i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 

rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej 

i innowacyjnej szkoły. 

10. Współpracuje z zespołem wychowawców, Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań. 

11. Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

12. Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły. 

13. Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 
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Rada Pedagogiczna 

 

1. Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych. 

2. Opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i uchwala go  

w porozumieniu z Radą Rodziców. 

3. Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością. 

4. Uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

5. Uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

Nauczyciele 

 

1. Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia. 

3. Reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów. 

4. Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością. 

5. Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

6. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji. 

7. Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce  

na swoich zajęciach. 

8. Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

9. Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i w najbliższej 

okolicy.  

10. Mają obowiązek reagowania na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci.  

11. Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,  

ich zdolności i zainteresowania.  

12. Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznanie 

potrzeb uczniów.  

13. Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka.  

14. Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza 

jej terenem, w czasie wycieczek, wyjść itp.  

15. Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań. 

 

Wychowawcy klas 

 

1. Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie. 

2. Rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów. 

3. 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. 
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4. Przygotowują sprawozdanie z realizacji Planu Pracy Wychowawczej i wnioski do dalszej 

pracy. 

5. Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym  

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły. 

6. Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu. 

7. Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami. 

8. Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach. 

9. Wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji. 

10. Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców. 

11. Dbają o dobre relacje uczniów w klasie. 

12. Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych. 

13. Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci 

 i młodzieży. 

14. Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

15. Prowadzą w różnych formach pedagogizację rodziców.  

16. Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy 

wszystkich uczniów, również nieakceptowanych.  

17. Wspólnie z innymi nauczycielami zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej  

i materialnej dla uczniów.  

18. Sprawują opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzą warunki 

wspomagające ich rozwój i przygotowują do życia w rodzinie i w społeczeństwie.  

19. Poznają warunki życia i nauki swoich wychowanków.  

20. Mają obowiązek kształtować właściwe stosunki między uczniami, opierając je na  

tolerancji 

 i poszanowaniu godności osoby.  

21. Uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 

wartości. 

22. Kształtują umiejętność pracy w zespole, uczą demokratycznego podejmowania decyzji, 

elastyczności w zachowaniu.  

23. Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe Programu  

Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły.  

24. Kontrolują absencję uczniów na lekcjach. 

25. Organizują wycieczki klasowe, wyjazdy do kina, muzeów i miejsc pamięci narodowej. 
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Zespół wychowawców 

 

1. Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi  

na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, 

karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych. 

2. Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze. 

3. Ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy. 

4. Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej  

i profilaktycznej szkoły. 

5. Inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

 

Rodzice 

1. Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

2. Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły. 

3. Uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę. 

4. Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole. 

5. Współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie. 

6. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

7. Rada rodziców uchwala w porozumieniu z radą pedagogiczną Program Wychowawczo-

Profilaktyczny szkoły. 

8. Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci. 

9. Mają prawo do poznania zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danej klasie 

i szkole.  

10. Współdziałają z nauczycielami w sprawach wychowania i kształcenia dzieci.  

11. Biorą czynny udział w organizacji imprez szkolnych. 

12. Pozostają w stałym kontakcie z wychowawcą klasy, dyrektorem – odnośnie rozwoju 

swoich dzieci. 

 

Rada Rodziców 

 

1. Reprezentuje ogół rodziców szkoły oraz podejmuje działania wspierające proces 

wychowawczy szkoły.  

2. Opiniuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

3. Współuczestniczy w opracowaniu programu wychowawczego szkoły.  

4. Pozyskuje i gromadzi środki finansowe w celu wspierania działalności szkoły.  

5. Organizuje formy aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań 

szkoły. 

 

Samorząd Uczniowski 

 

1. Jest animatorem, inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego i intelektualnego  

na terenie szkoły i w środowisku lokalnym.  
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2. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona 

pedagogicznego.  

3. Inicjuje działania dotyczące życia uczniów.  

4. Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji.  

5. Angażuje uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.  

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

7. Wyraża za pośrednictwem swojego opiekuna opinię dotyczącą problemów społeczności 

uczniowskiej. 

8. Dba o mienie szkoły i zapobiega jego dewastacji. 

9. Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły. 

10. Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną.  

11. Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów. 

12. Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego. 

13. Może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

Wykaz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2018/2019: 

• uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

• ślubowanie klas pierwszych, 

• Dzień Edukacji Narodowej, 

• Narodowe Święto Niepodległości, 

• andrzejki szkolne, 

• mikołajki klasowe, 

• szkolne spotkanie opłatkowe, 

• jasełka, 

• Gminny Przegląd Kolęd i Pastorałek,  

• szkolne walentynki, 

• pierwszy dzień wiosny, 

• Dzień Ziemi, 

• szkolne obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

• Dzień Sportu, 

• zakończenie roku szkolnego, 

• inne. 

Rozdział 7. 

Ewaluacja programu 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny poddawany będzie ustawicznej ewaluacji 

i weryfikowany według potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana 

będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. W ewaluacji uwzględniane zostaną opinie 

uczniów, rodziców i nauczycieli, pracowników szkoły, przedstawicieli organu prowadzącego. 
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Ewaluacja programu polegać będzie na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności poprzez:  

1. obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2. analizę dokumentacji, 

3. przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4. rozmowy z rodzicami, 

5. wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6. w analizy przypadków. 

 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników.  

Z wynikami prac zespołu w formie raportu  zostanie zapoznana Rada Pedagogiczna i Rada 

Rodziców. 

 

 

 

 

 

Rozdział 8 

 

Strategia wychowawcza szkoły 

 

 

Wychowanie oparte o wartości moralne: 

 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Poszanowanie 

godności drugiego 

człowieka. 

Podnoszenie poziomu 

kultury osobistej. 

Dbałość o kulturę języka, 

kulturę zachowania. 

 

Budzenie tolerancji wobec  

innych  ludzi  

i ich poglądów. 

 

  Kształtowanie 

umiejętności dokonywania 

właściwych wyborów, 

rozumienia pojęć dobra 

i zła. 

 

Poznawanie i respektowanie 

praw człowieka i ucznia. 

nauczyciele 

języka polskiego, 

religii, historii 

i innych 

przedmiotów, 

 

 wychowawcy, 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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Odwoływanie się do 

pozytywnych 

wzorców bohaterów 

narodowych, 

postaci literackich i postaw 

chrześcijańskich. 

 

nauczyciele: 

religii, historii, 

jęz. polskiego, 

 

wychowawcy 

cały rok 

Otwarcie na 

potrzeby drugiego 

człowieka. 

Otaczanie troską 

niepełnosprawnych  

i  potrzebujących pomocy, 

uczulenie na ich problemy  

i potrzeby. 

Integrowanie osób 

niepełnosprawnych  

ze środowiskiem szkolnym 

poprzez włączanie 

ich w życie klasy i szkoły. 

 

Organizowanie 

samopomocy koleżeńskiej.  

Angażowanie do pracy na 

rzecz innych – wolontariat. 

 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły, 

 

wolontariat 

cały rok 

Organizowanie bezpłatnego 

dożywiania w ramach 

współpracy z GOPS-em,  

 

Udział w akcjach 

charytatywnych (zbiórki 

odzieży, żywności, 

pieniędzy). 

 

 

wolontariat,  

 

wychowawcy,  

 

samorząd 

szkolny,  

 

biblioteka, 

 

cały rok 

Organizowanie pomocy 

psychologiczno – 

wychowawcy,  

 

cały rok 
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pedagogicznej. 

 

Uwzględnianie 

indywidualnych potrzeb 

dziecka, troska  

o zapewnienie mu równych 

szans rozwoju. 

Poradnia 

Psychologiczno- 

Pedagogiczna 

Troska o właściwą 

postawę moralną. 

Budzenie odpowiedzialności  

za swoje postępowanie. 

 

Budzenie poczucia godności 

własnej ze szczególnym 

uwzględnieniem szacunku  

do własnego ciała, 

eliminowanie agresji, 

akceptacja płciowości. 
 

Budzenie troski o własne 

„zdrowie moralne” poprzez 

uświadomienie zagrożeń 

niesionych przez media  

i wszystkie nałogi. 

 

 Promowanie zachowań 

opartych na wartościach: 

prawda, życzliwość, 

odpowiedzialność, dobro, 

uczciwość. 

nauczyciel 

wychowania  

do życia  

w rodzinie, 

religii, 

wychowawcy  

 

 

cały rok 

Kształtowanie 

szacunku do ludzi, 

wrażliwości na 

potrzeby drugiego 

człowieka, 

prawidłowe 

rozumienie wolności 

jednostki oparte na 

poszanowaniu osoby 

ludzkiej. 

działalność charytatywna,  

wolontariat szkolny, 

powołanie Rady 

Wolontariatu, 

opracowanie Programu 

Szkolnego Wolontariatu 

 

opiekun 

samorządu 

szkolnego  

cały rok 

Rozwój 

poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego 

i kształtowanie 

świadomości 

narodowej. 

Wskazywanie 

autorytetów i 

wzorców moralnych. 

świętowanie rocznic 

i wydarzeń patriotycznych,  

lekcje wychowawcze na 

temat patriotyzmu, 

 

nauczyciele 

wskazani jako 

odpowiedzialni  

za poszczególne 

działania 

zgodnie  

z kalendarzem 

uroczystości  

 

Poznanie kultury 

rodzimej, 

wycieczki, 

 tematyczne lekcje 

osoby 

odpowiedzialne  

za wskazaną 

zgodnie 

z opracowanym 
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zaznajamianie  

z kulturą regionu. 

wychowawcze, formę harmonogramem  

Poznanie dorobku 

kulturalnego 

Europy, świata, 

wykształcenie 

postawy tolerancji  

i szacunku dla 

innych narodów, 

kultur, religii. 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

wycieczki 

nauczyciele, 

 

wychowawcy  

 

 

zgodnie 

z opracowanym 

harmonogramem  

Uczenie właściwego 

pojęcia tolerancji, 

odwagi  

w reagowaniu na 

niesprawiedliwość, 

krzywdę drugiego 

człowieka, 

cyberprzemoc, 

agresję. 

 

warsztaty organizowane  

przez nauczycieli,  

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce, 

nauczyciele, 

 

wychowawcy 

klas,  

 

przewodniczący 

zespołu 

wychowawczego  

zgodnie 

z harmonogramem  

Promowanie 

zdrowego stylu 

życia. 

 

Dzień Sportu,  

zajęcia o zdrowym stylu 

odżywiania się oraz 

znaczeniu ruchu w życiu 

człowieka prowadzone 

przez wychowawców  

nauczyciel 

wychowania 

fizycznego,  

 

nauczyciele 

biologii, przyrody 

 

wychowawcy 

klas 

zgodnie  

z harmonogramem 

 

 

 

Przygotowanie do życia w rodzinie: 

 

Zadania Formy 

realizacji 

Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Integrowanie wychowawczych 

działań szkoły  

i rodziny. 

Wspieranie 

wychowawczej 

roli rodziny. 

Kształtowanie 

postawy 

prorodzinnej. 

Uświadomienie 

znaczenia 

Uroczystości 

klasowe 

i szkolne, spotkania 

z rodzicami, 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele religii, 

cały rok 
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rodziny w 

życiu 

człowieka. 

Budzenie 

szacunku dla 

rodziców, 

dziadków, 

sąsiadów, 

rodzeństwa itd. 

Miejsce 

dziecka w 

rodzinie. 

Wzmacnianie 

prawidłowych 

relacji dziecka 

z rodziną 

opartych na 

miłości i 

szacunku. 

 

wychowanie do 

życia w rodzinie 

Integracja 

środowiska 

rodzinnego ze 

szkołą. 

 

Włączenie 

rodziców 

w 

organizowanie 

imprez 

klasowych i 

szkolnych. 

wychowawcy, 

 

dyrekcja, 

uroczystości 

okolicznościowe 

cały rok 

Pogłębianie wiedzy związanej 

z funkcjonowaniem rodziny. 

 

 

 

 
 

Pomoc w 

kształtowaniu 

pozytywnego 

stosunku do 

płciowości 

Podnoszenie 

autorytetu 

rodziny 

Wzmacnianie 

pozytywnych 

relacji 

młodzieży z 

rodzicami, 

dziadkami w 

celu uniknięcia 

tzw. „konfliktu 

pokoleń”. 

godzina 
wychowawcza, 
wychowanie do 
życia w rodzinie, 
uroczystości szkolne 
religia 

cały rok 
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Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Znajomość historii 

rodziny, szkoły, miasta, 

regionu, państwa. 

 

Kultywowanie tradycji. 

 

Poszanowanie symboli 

narodowych  

i religijnych. 

 

 

Uświadomienie uczniom, że 

wspólnoty takie jak: 

rodzina, środowisko lokalne 

i Ojczyzna stanowią wielką 

wartość w życiu każdego 

człowieka i że każdy ma 

wobec tych wspólnot 

obowiązki. 

 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za dobro 

wspólne.  

 

Kultywowanie tradycji 

regionów. 

 

Wdrażanie do 

poszanowania języka 

ojczystego. 

 

Wdrażanie do 

kultywowania tradycji 

szkoły, klasy, regionu, 

państwa. 

 

Uczenie szacunku do 

sztandaru, godła, flagi, 

hymnu, symboli 

narodowych  

i religijnych. 

 

Odwiedzanie i opiekowanie 

się miejscami 

pamięci narodowej. 

 

Odnajdowanie w kulturze 

narodowej i chrześcijańskiej 

źródeł 

uniwersalnych wartości. 

Nauczyciel 

języka polskiego, 

historii,  

 

 

wychowawcy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

cały rok 

Wpajanie 

podstawowych wartości 

obywatelskich  

i norm 

kulturalnego zachowania 

Uczenie szacunku dla 

symboli narodowych. 

 

Kształtowanie poczucia 

przynależności do 

język polski, 

 

historia,  

 

godziny 

cały rok 
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się w różnych miejscach 

i sytuacjach. 

społeczności szkolnej, 

środowiska lokalnego, 

regionu i kraju. 

 

Rozwijanie umiejętności 

działania w różnych 

sytuacjach szkolnych  

i pozaszkolnych. 

 

Integrowanie środowiska 

klasowego. 

 

Propagowanie właściwych 

postaw interpersonalnych 

między uczniami. 

 

Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania 

norm społecznych. 

 

Wdrażanie do właściwego 

zachowania się . 

wychowawcze, 

 

samorząd szkolny, 

 

 

 

wolontariat, 

 

 

Kształtowanie 

przedsiębiorczości 

uczniów 

 
 

Przynależność do SKO  

prowadzonego przez  

Bank Spółdzielczy 

 

Rozwijanie twórczości 

i przedsiębiorczości 

uczniów poprzez 

uczestnictwo w kołach 

zainteresowań i pracy SU. 

 

 
 

opiekun SKO, 

opiekun SU, 

 

wolontariat,  

 

 

 

 
 

cały rok 

Kształtowanie 

samorządności  uczniów. 

 

 

Wybór samorządów 
klasowych i Samorządu  
Uczniowskiego. 
 
Kontynuowanie działalności 
Samorządu Uczniowskiego 
przez udział w 
przygotowywaniu  
i prowadzeniu kiermaszów  
szkolnych, uroczystości 
 
Kontynuowanie działalności 
wolontariatu szkolnego. 
 
Realizacja planów pracy 
Samorządu Uczniowskiego 
i wolontariatu. 

opiekun 

wolontariatu, 

wychowawcy, 

 

 

opiekun SU, 

 

 

cały rok 
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Promowanie szkoły 

 

 w środowisku. 

 
 

Umieszczanie na bieżąco 
informacji o działalności 
szkoły na stronie 
internetowej szkoły 
 
Informowanie rodziców  
o pracy szkoły, sukcesach 
dzieci podczas zebrań. 
 
Prezentacja prac uczniów 
podczas zebrań i 
uroczystości szkolnych. 
 
Przygotowywanie 
uroczystości dla seniorów 
oraz rodziców. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

opiekunowie kół. 
 

cały rok 

Kształtowanie przekonania  

o społecznym wymiarze 

istnienia osoby ludzkiej,  

a także o społecznym 

aspekcie bycia uczniem 

szkoły  

Omówienie zasad Statutu 

Szkoły i regulaminów 

szkolnych,  

lekcje wychowawcze 
poświęcone tej tematyce. 

wychowawcy cały rok 

Uczenie działania 

zespołowego, tworzenia 

klimatu dialogu i 

efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania 

innych i rozumienia ich 

poglądów. 

 

Uczenie zasad 

samorządności 

 i demokracji. 

 

Warsztaty z zakresu 

komunikacji społecznej, 

pracy w zespole, 

funkcjonowania wśród 

innych, analizy sytuacji 

problemowych i możliwości 

ich konstruktywnego 

rozwiązywania. 

 

 

Wybory do samorządu 

uczniowskiego/wybory 

samorządów klasowych, 

bieżąca kontrola ich 

działalności, wybory 

opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego.  

 

wyznaczony 

nauczyciel, 

 

opiekun samorządu 

zgodnie  

z programem 

zajęć  
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Kształtowanie postawy 

szacunku wobec środowiska 

naturalnego. 

Udział w akcji Sprzątanie 

Świata. 

 

Udział w akcjach 

charytatywnych na rzecz 

środowiska, wycieczki 

krajoznawcze. 

wszyscy 

nauczyciele 

 

Systematyczne 

monitorowanie frekwencji 

uczniów  

na zajęciach lekcyjnych. 

 

Zwiększenie współpracy  

z rodzicami w zakresie 

kontroli obowiązku 

szkolnego. 

systematyczne 

informowanie rodziców o 

absencji uczniów, 

 

 wywiadówki,  

 

 

 

indywidualne spotkania  

z rodzicami 

dyrektor, 

 

wychowawcy 

sporządzanie 

miesięcznych 

zestawień 

obecności, 

 

zgodnie  

z 

harmonogram

em zebrań 

ustalonym na 

dany rok 

szkolny 

 

 

 

 

 

Wychowanie ekologiczne 

 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Kształtowanie 

nawyków 

ekologicznych  

w życiu 

codziennym. 

 

Przeciwdziałanie 

dewastacji 

środowiska. 

 

Wykształcenie 

potrzeby działań  

na rzecz środowiska 

naturalnego. 

 

Udział w akcji „Sprzątanie 

Świata”. 

 

Prowadzenie segregacji 

śmieci. 

 

Obserwacja przyrody 

w różnych porach  roku. 

 

 

Prowadzenie zbiórki 

surowców wtórnych,  

oszczędzanie energii 

elektrycznej, cieplnej, 

wody, zużycia papieru, 

segregacja odpadów. 

 

Prace przy 

zagospodarowaniu 

 wychowawcy, 

 

nauczyciele: 

biologii, 

przyrody, chemii, 

plastyki, muzyki 

 

 

 

wszyscy 

pracownicy 

szkoły. 

cały rok 
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zieleni w otoczeniu szkoły. 

 

Udział w konkursach 

ekologicznych, 

plastycznych, literackich, 

fotograficznych  

i muzycznych promujących 
zachowania proekologiczne. 

 

Dbanie o czystość i estetykę 

w klasach i na placu 

szkolnym. 

 

 

Doradztwo zawodowe 

 

 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Wybór przez ucznia 

szkoły  

i odpowiedniego 

zawodu, 

kontynuowanie 

doradztwa 

zawodowego 

Umieszczenie w planach 

pracy wychowawcy 

tematyki edukacji 

zawodowej 

(tematy godzin 

wychowawczych). 

 

Spotkania z doradcą  

zawodowym -  warsztaty 
dla uczniów klasy VII i VIII 

 

 

Oferta szkół średnich, 

wyjazdy na "dni otwarte" do 

szkół średnich 

 

 

Pomoc uczniom w wyborze 

szkoły średniej. 

 

Doradztwo uczniom  

i rodzicom. 

 

 

wychowawcy, 

 

 

 

nauczyciel 

informatyki i 

doradztwa 

zawodowego 

 

 

Według 

harmonogramu 

Kształtowanie 

aktywnej postawy 

wobec przyszłej 

pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku 

pracy. 

warsztaty dla klasy VII-VIII  

prowadzone przez 

nauczyciela doradcę 

zawodowego lub 

wychowawcę, nauka 

poszukiwania pracy, analizy 

wychowawca, 

 

doradca 

zawodowy, 
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Współpraca  

z Urzędem Pracy 

oraz innymi 

instytucjami  

w celu uzyskania 

informacji o sytuacji 

na lokalnym rynku 

pracy. 

ofert, nauka wypełniania 

dokumentów związanych  

z podjęciem pracy 

zawodowej, przygotowanie 

do rozmowy kwalifikacyjnej 

przed podjęciem pracy 

 

 

 

 

 

 

 

Sfera emocjonalna 

 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Nauka nabywania 

świadomości 

własnych słabych i 

mocnych stron, 

kształtowanie 

samoakceptacji, 

budowanie poczucia 

własnej wartości 

warsztaty dla uczniów 

prowadzone przez 

specjalistów z PPP 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce – 

wskazanie konkretnych 

zajęć 

dyrektor, 

 

wychowawcy, 

zgodnie z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 

Kształcenie 

umiejętności 

rozwiązywania 

problemów bez 

użycia siły 

(mediacje). 

zajęcia integracyjne w 

klasach, 

 

lekcje wychowawcze 

 z wykorzystaniem filmu  

o agresji i jej unikaniu 

wszyscy 

nauczyciele 

zgodnie z 

konkretnymi 

terminami dla 

poszczególnych 

oddziałów 
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Sfera intelektualna 

 

 

Zadania Formy realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Rozpoznanie  

i rozwijanie 

możliwości, 

uzdolnień  

i zainteresowań 

uczniów 

Przeprowadzanie w klasach 

diagnoz i ankiet wstępnych, 

obserwacje podczas bieżącej 

pracy 

nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Rozwijanie 

zainteresowań 

i zdolności uczniów 

Przygotowanie propozycji 

zajęć w zespołach 

przedmiotowych, 

prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań, warsztatów, 

konkursów, wyjścia do 

muzeum, teatru, na 

wystawy, udział w życiu 

kulturalnym miejscowości, 

przygotowanie programów 

artystycznych  

na uroczystości szkolne, 

prezentowanie talentów  

na forum szkoły. 

 

 

Szkolenie rady 

pedagogicznej  

z zakresu aktywnych metod 

pracy. 

 

Przeprowadzenie przez 

nauczycieli zajęć lekcyjnych  

z wykorzystaniem 

aktywizujących metod 

pracy. 

nauczyciele, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

koordynator 

WDN, 

 

 

 

dyrektor 

zgodnie  

z harmonogramem 

zajęć 

prowadzonych 

przez konkretne 

osoby 

 

zgodnie  

z kalendarzem 

szkolnych 

uroczystości 

określających 

terminy 

konkretnych 

przedsięwzięć  

i osoby 

odpowiedzialne  

za ich 

przygotowanie 

 

 

 

zgodnie  

z terminami 

obserwacji lekcji 

ustalonym w planie 

nadzoru 

pedagogicznego 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych uzdolnień 

zajęcia z orientacji 

zawodowej 

wychowawcy zgodnie  

z harmonogramem 

zajęć  

w poszczególnych 

klasach 

Kształcenie 

samodzielnego 

warsztaty w klasach  

 

wychowawcy 

 

zgodnie  

z harmonogramem 
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formułowania  

i wyrażania sądów 

 

 

Podnoszenie 

efektów kształcenia 

poprzez 

uświadamianie wagi 

edukacji i wyników 

egzaminów 

zewnętrznych 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce,  

 

konkursy szkolne, 

kuratoryjne  

przewodniczący 

zespołów 

wychowawczych 

 

 zgodnie  

z harmonogramem  

konkursów 

Uczenie planowania  

i dobrej organizacji 

własnej pracy 

 

lekcje wychowawcze 

poświęcone tej tematyce,  

 wychowawca zgodnie  

z harmonogramem 

zajęć 
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Rozdział 9 
 

Strategia profilaktyki 

 

Troska o bezpieczeństwo dziecka 
 

Cele działania Sposób realizacji Terminy, formy 

realizacji, 

odpowiedzialni 

Wdrażanie do 

przestrzegania 

zasad 

bezpieczeństwa 

w szkole i poza 

szkołą 

Doskonalenie kompetencji wychowawczych dla 
nauczycieli  - udział w warsztatach. 

Zorganizowanie na terenie szkoły warsztatów 

umiejętności wychowawczych dla zainteresowanych 

rodziców. 

Warsztaty dla uczniów „ Bezpieczeństwo w Internecie. 

Odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych”. 

Przeprowadzenie ankiety nt zagrożeń wynikających z 

nieodpowiedzialnego korzystania z Internetu i mediów 

społecznościowych. 

Spotkanie z policjantem ruchu drogowego, pogadanka 

na temat „ Bezpieczeństwo na drodze”. 

Realizacja tematyki uzależnień od alkoholu, nikotyny, 

narkotyków oraz innych środków szkodliwych dla 

zdrowia i życia. 

Rozpoznawanie trudnej sytuacji rodzinnej ucznia - 

otoczenie opieką ucznia i wsparcie rodziny na terenie 

szkoły. 

Współpraca z instytucjami:  GOPS, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd Rodzinny, Policja, 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, placówkami 

doskonalenia nauczycieli, podmiotami realizującymi 

świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej 

nauczyciele, 

dyrektor, 

funkcjonariusz 

policji,  

wychowawcy, 

rodzice,  pedagog z 

PPP 

Przeciwdziałanie 

agresji i 

przemocy w 

szkole 

Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów w klasach 

nt. wykluczenia z grupy, agresji słownej w tym 

wyeliminowania nieuprzejmych przezwisk używanych 

wobec kolegów i koleżanek, naruszających godność 

osobistą - skutki prawne. 

Informowanie rodziców na zebraniach  oraz podczas 

indywidualnych rozmów o wszelkich przejawach 

agresji.(walka z cyberprzemocą). 

W rozwiązywaniu konfliktów między uczniami, 

stosowanie metody mediacji uczniowskiej. 

Przestrzeganie praw dziecka, kształtowanie 

świadomości własnej i cudzej godności. 

 

wychowawcy, 

uczniowie 
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Wychowanie prozdrowotne: 

 

Cele działania Sposób realizacji Terminy, formy 

realizacji, 

odpowiedzialni 

Kształtowanie 

odpowiedzialności 

za własny rozwój 

i zdrowie 

Pogadanki w klasie na temat zasad zdrowego 
żywienia. Kształcenie nawyku sprawdzania 
oznakowań etykiet z żywnością. 
Realizacja programu „Trzymaj formę” - promocja 

zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

Kontynuowanie programu dla uczniów klas I-III 

"Warzywa i owoce w szkole". 

Kontynuowanie programu "Szklanka mleka". 

Informowanie o skutkach niewłaściwej diety i braku 

aktywności fizycznej (otyłość, anoreksja, bulimia). 

Organizowanie  atrakcyjnych dla uczniów form 

realizacji zajęć wychowania fizycznego np. wycieczki 

rowerowe, wyjścia na lodowisko, zajęcia na basenie. 

Udział w zawodach sportowych pozaszkolnych  
Wyszukiwanie i kształcenie talentów sportowych w 

ramach dodatkowych zajęć prowadzonych na terenie 

szkoły. 

Kontynuacja pozalekcyjnych zajęć ruchowych i 

rozwijających zainteresowania uczniów.  

Wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach trudnych 

oraz szukania pomocy. 

Radzenie sobie ze stresem i emocjami. 

Tworzenie warunków do kształtowania zachowań 

sprzyjających zdrowiu. 

Uświadamianie o szkodliwości hałasu. 

Zapoznanie zagrożeń związanych z 

rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. 

Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku. 

Wdrażanie do dbania o higienę osobistą i miejsca 

pracy. 

Uświadamianie konieczności urozmaicania posiłków 

oraz dbania o ich estetykę. 

Nauczyciele na 

lekcjach: biologii, 

wf, godziny 

wychowawcze, 

pielęgniarka 

szkolna, 

 

cały rok 
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Podnoszenie jakości edukacji włączającej 

 

Cele działania Sposób realizacji Terminy, formy 

realizacji, 

odpowiedzialni 

Integracja 

zespołu 

klasowego 

Diagnoza środowiska początku i na koniec roku 
szkolnego wśród uczniów i rodziców - realizacja 
wniosków wynikających z diagnozy, uwzględnienie 
ich w planie pracy wychowawcy. 

Adaptacja dzieci w środowisku szkolnym; 

otoczenie opieką i wsparciem dzieci przyjętych do 

szkoły, pomoc uczniom kl. IV w pokonaniu "progu 

szkolnego". 

Organizowanie spotkań klasowych, imprez i 

uroczystości, wyjazdów, wycieczek. 

Podczas godzin rozwiązywać problem wykluczenia i 

izolacji uczniów. 
Zapewniać poczucia bezpieczeństwa. 

Przeciwdziałać przypadkom dyskryminacji w szkole 

poprzez warsztaty, pogadanki i prelekcje na temat: - 

agresji słownej (przeklinanie, plotkowanie, 

zastraszanie), - osądzanie człowieka na podstawie 

wyglądu, względu  na tuszę, inne specyficzne 

zainteresowania czy (ostracyzm) Przygotowanie 

uczniów kl. rodziców do bezstresowego progu kl. IV. 

Wzmocnić wychowawczą rolę rodziców, ich 

współpracę ze szkołą w celu poprawy sytuacji 

wychowawczej w klasach. 

 Nauczyciele, 
wychowawcy 
pedagog PPP  
 
cały rok 
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Rozdział 10. 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY PODSTAWOWEJ W KĄŚNEJ DOLNEJ 

I. Szerzenie integracji wśród społeczności szkolnej oraz w środowisku lokalnym 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1. Integracja grona 

pedagogicznego. 

 

• Wspólne podejmowanie 

decyzji w ważnych dla szkoły 

planach 

• Uczestnictwo w 

uroczystościach kulturalnych, 

turystycznych itp. 

• grono pedagogiczne 

 

 

Podtrzymywanie atmosfery 

wzajemnego szacunku  

i życzliwości  

w stosunkach 

interpersonalnych. 

Obserwacja 

 

 

2. Integracja ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

 

• Przedstawienia dla rodziców, 

• Dzień Matki, Babci i Dziadka          

• Spotkania z przedstawicielami 

samorządu terytorialnego 

• grono pedagogiczne 

 

 

 

Poprawa współpracy ze 

środowiskiem lokalnym. 

 

 

 

Obserwacja 

 

 

 

3. Integracja uczniów. • Konkursy szkolne 

• Dyskoteki i zabawy 

okolicznościowe 

• Wystawy prac plastycznych 

• grono pedagogiczne 

• nauczyciele 

• wychowawcy 

„Zdrowa rywalizacja” 

Efektywniejsza współpraca 

nauczyciela z uczniami. 

Obserwacja 

 

II. Prawidłowa komunikacja pomiędzy wszystkimi podmiotami społeczności szkolnej. 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 
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1. Ustalenie zasad 

komunikacji: 
Nauczyciel-rodzic, 

rodzic-nauczyciel. 

 

• Opracowanie systemu 

informowania rodziców 

• Pozyskiwanie rodziców na 

rzecz szkoły  

• wszyscy uczący Owocniejsza współpraca 

nauczyciela i ucznia. 

Lepszy kontakt z domem 

dziecka 

Obserwacja 

2. Ustalenie zasad 

komunikacji: 

nauczyciel- nauczyciel. 

 

• Konsultacje nauczycieli 

uczących w tych samych 

klasach (zespół wychowawczy  

i zespoły  przedmiotowe)  

• nauczyciele Polepszenie atmosfery 

wśród nauczycieli. Poprawa 

stosunków 

interpersonalnych. 

 

 

III. Uczeń znajduje miejsce w grupie i działa w niej 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1 .Organizowanie  

i udział w 

uroczystościach 

klasowych według 

harmonogramu  imprez 

szkolnych. 

• Programy artystyczne, gry  

i zabawy według kalendarza 

imprez 

• wychowawcy, 

• rodzice, 

• nauczyciele 

Uczeń ma poczucie 

przynależności do swojej 

klasy. 

Analiza 

dokumentów 

klasowych 

2. Zorganizowanie 

kiermaszów 

okolicznościowych 

 

 

• Sprzedaż na zasadzie 

kiermaszu 

• wychowawcy, 

• nauczyciele, 

 

Uczeń doświadcza 

współzależności i 

współodpowiedzialności za 

działanie grupy. Zdobywa 

świadomość ważności 

swojej pracy. 

Analiza 

działań dzieci. 

Obserwacja. 

3. Działania w ramach 

Samorządu 

Uczniowskiego. 

 

• Akademie,  działania na rzecz 

środowiska naturalnego, 

konkursy, dyskoteki,wolontariat. 

• wychowawcy, 

• nauczyciele, 

• Dyrektor, 

• opiekun samorządu 

Uczeń zna zwyczaje  

i obyczaje szkolne oraz 

właściwe zachowania  

w środowisku szkolnym.  
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4. Roztaczanie opieki 

nad osobami starszymi 

oraz uczniami 

potrzebującymi pomocy. 

• Pomoc ze strony wybranych 

uczniów 

• wychowawcy, 

• wszyscy nauczyciele 

Uczeń nawykowo stosuje 

zwroty grzecznościowe, 

szanuje ludzi dorosłych, 

starszych, rówieśników, 

okazuje im szacunek  

w słowach i działaniu 

Obserwacja 

pracy ucznia  

z osobami 

potrzebującymi 

pomocy. 

5. Współpraca z: 

Samorządem Gminnym, 

Biblioteką, Centrum 

Promocji Gminy, 

Bankiem Spółdzielczym 

Caritasem 

Parafią 

 

• Akcje charytatywne 

 

• wychowawcy, 

• Dyrektor 

Uczeń ma poczucie własnej 

wartości, świadomości, 

otwiera się na innych, sam 

potrafi ocenić znaczenie 

swoich działań 

Analiza 

dokumentów, 

sprawozdań 

 

6. Prezentujemy się dla 

innych: przedstawienia 

szkolne, konkurs kolęd i 

inne formy 

autoprezentacji w 

środowisku 

• Spotkania z zaproszonymi 

gośćmi 

• wychowawcy 

• rodzice 

 

 Analiza 

twórczości 

dzieci. 

 

IV. Kształtowanie postaw patriotycznych 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1. Działamy zgodnie  

z ceremoniałem szkoły. 
• Spotkania 

• Wycieczki 

• Konkursy 

 

• wychowawcy 

• rodzice 

• bibliotekarz 

• Dyrektor 

• nauczyciele 

Uczeń: 

• rozumie znaczenie 

symboli narodowych  

i religijnych-szanuje je, 

• potrafi docenić 

działania historyczne 

Analiza 

dokumentów 

klasowych  

i obserwacja 

uczniów. 
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2. Obchodzimy święta 

państwowe i rocznice 

Narodowe. 

• Opracowanie kalendarium 

• Akademie, prelekcje 

• Dyrektor 

• wychowawcy 

• zaproszeni goście 

Polski, 

• utożsamia się  

z dziedzictwem 

narodowym, 

• przyjmuje właściwą 

postawę wobec hymnu, 

godła, sztandaru 

• utożsamia się  

z kulturą regionalną, zna 

obrazy z przeszłości 

Ojczyzny 

• rozumie znaczenie 

słowa tolerancja 

3.Szanujemy symbole 

narodowe i religijne. 
• Akademie, Miejsca Pamięci 

Narodowej(w okolicy, 

wycieczki) 

• wychowawcy 

 

4.Poznajemy obrazy  

z przeszłości Ojczyzny, 

regionu, własnej 

miejscowości, szkoły. 

• Lekcje historii 

• Akademie Szkolne 

• Konkursy 

• Wycieczki 

• nauczyciele 

• uczniowie 

• zaproszeni goście 

5. Poznajemy legendy, 

opowiadania, baśnie 

regionalne. 

• Konkurs szkolny 

 

• nauczyciel języka 

polskiego 

6. Poznajemy piękno 

naszej Ojczyzny, 

regionów, miast. 

• Gazetki 

• Wycieczki 

• nauczyciel geografii 

 

7.Popularyzujemy 

wiedzę o Kąśnej Dolnej i 

najbliższym regionie  

 

• Wycieczki 

• Konkursy 

• gazetki szkolne 

• nauczyciele geografii,  

historii, muzyki 

Znajomość historii Kąśnej 

Dolnej 

 

8. Obserwowanie i 

poszerzanie wiedzy o 

 kombatantach poprzez 

udział w uroczystościach 

patriotycznych 

• Zapraszanie na uroczystości 

• Pogadanki 

• Dyrektor 

• wychowawcy 

Udział kombatantów  

w imprezach 

organizowanych na terenie 

gminy Ciężkowice. 

 

9. Poznajemy osoby 

będące autorytetami  

w najbliższym 

• Film 

• Spotkania 

• wychowawcy 

• nauczyciele 

Spotkania z zaproszonymi 

gośćmi 

Rejestr 

wycieczek po 

najbliższej 
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środowisku oraz 

mającymi wkład  

w rozwój naszej wsi,  

regionu. 

• Prasa lokalna 

• Wycieczki 

• Konkursy 

• Tablice ekspozycyjne 

okolicy, 

konkurs 

wiedzy  

o regionie. 

 

 

V. Wdrażanie uczniów do aktywnego odbioru dóbr kultury. 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1.Bierzemy udział  

w imprezach 

kulturalnych. 

• Wyjścia do kina, teatru, 

muzeum, na wystawę  

• Odwiedziny Dworku I.J. 

Paderewskiego 

• wychowawcy 

• nauczyciel historii 

 

Uczeń: 

• jest wrażliwy na piękno 

dorobku kulturalnego 

społeczeństwa 

• nabiera szacunku dla 

pracy artystów 

• zdobywa umiejętność 

kulturalnego zachowania 

się w instytucjach 

• dba o bezpieczeństwo 

swoje innych  

 

Analiza 

dokumentów 

klasowych  

i obserwacja 

uczniów. 

2.Bierzemy udział  

w edukacji muzycznej. 
 

• Koncerty w Dworku 

Paderewskiego 

• Udział w widowisku 

muzycznym 

• Lekcje biblioteczne- 

poznajemy sławnych 

kompozytorów 

• wychowawcy 

• bibliotekarz 

• nauczyciele 

• uczniowie Szkoły 

Muzycznej 

3. Korzystamy z 

biblioteki szkolnej i 

publicznej. 

 

• Lekcje w bibliotece szkolnej i 

publicznej 

• wychowawcy 

• bibliotekarz 

• nauczyciele 

 

VI. Poznawanie norm dobrego zachowania i postępowania wg nich. 
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Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1.Uczymy się, jak należy 

się zachować będąc: 

• w środkach 

komunikacji 

publicznej 

• instytucjach 

użyteczności 

publicznej 

• Wycieczki 

• Wyjścia do kina, teatru, 

biblioteki,  

• wychowawcy 

• rodzice 

• nauczyciele 

Uczeń: 

• zdobywa umiejętność 

kulturalnego i 

taktownego zachowania 

się w różnych 

okolicznościach. 

Obserwacja 

 

VII. Upowszechnianie wiedzy prozdrowotnej, przyrodniczej i ekologicznej. Rozbudzanie potrzeby kontaktu z przyrodą. 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1.Kształtujemy postawy 

poszanowania własnego 

zdrowia. 

• Przestrzeganie 

zasady 

bezpieczeństwa, w tym 

poruszania się po 

drogach publicznych. 

• Godziny wychowawcze 

• Pogadanki 

• Dramy 

• Dyskusja na forum grupy 

• wychowawcy 

• pielęgniarka 

• rodzice 

• Uczeń: 

• Umie dbać o swoje 

zdrowie psychiczne  

i fizyczne, wygląd  

i kulturę osobistą 

• Szanuje samego siebie  

• Ma świadomość 

swoich wad i zalet 

• Szanuje drugiego 

człowieka 

• Kontroluje swoje 

zachowanie w różnych 

Obserwacja 

3. Wpływ prawidłowego 

odżywiania się i dbania 

o higienę osobistą. 

• Wykład • wychowawcy 

• pielęgniarka 

• rodzice 

4. Uczymy organizacji 

i racjonalnego 
• Dyskusje • wychowawcy 
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wykorzystania własnego 

czasu. 

 

• Wykłady miejscach  

i sytuacjach 

• Potrafi 

współzawodniczyć bez 

zawiści 

• Odrzuca to, co  

• bezwartościowe 

• Unika tego, co stanowi 

zagrożenie 

• Znajduje to, co 

pożyteczne 

5. Zapoznajemy uczniów 

z zasadami savoir-vivre. 

 

• Wykład • wychowawcy 

6. Uczymy dbania  

o zdrowie 

psychiczne(wskazanie 

sposobów radzenia sobie 

z takimi zjawiskami jak: 

stres, agresja własna  

i cudza), uczenie 

asertywności. 

 

• Trening zachowań 

asertywnych 

• zaproszony 

psycholog 

7. Kształcimy nawyki 

zdrowego spędzania 

czasu wolnego. 

• Wycieczki turystyczno-

krajoznawcze  

• Imprezy szkolne 

• wychowawcy 

• nauczyciel 

wychowania 

fizycznego 

• podróżnik 

8. Przeciwdziałamy 

narkomanii, 

alkoholizmowi i innym 

uzależnieniom. 

• Tematyczne sesje plakatowe 

• Diagnoza środowiska 

wychowawczego 

• Warsztaty edukacyjne 

dotyczące konsekwencji 

używania środków 

psychoaktywnych  

i szkodliwego działania 

alkoholu i tytoniu na organizm 

• wychowawcy 

• policjant 

• specjaliści  

z PPP 9. Chronimy przed 

negatywnym wpływem 

subkultur 

młodzieżowych. 

10.Przekazujemy 

podstawową wiedzę na 

temat odpowiedzialności 
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nieletnich za zachowania 

niezgodne z prawem. 

11. Uświadamiamy 

uczniom w jaki sposób 

codziennymi 

czynnościami wpływamy 

na środowisko naturalne. 

• Spotkania z przedstawicielami 

Policji,  

• policjanci 

• zaproszony 

psycholog 

• kurator sądowy 

Obserwacja 

12. Uświadamiamy jaki 

styl życia należy obrać, 

aby nasze środowisko 

zostało czyste, piękne  

i nieskażone. 

• Pogadanki na godzinach 

wychowawczych 

• Wystawa plakatów 

• Filmy o tematyce 

proekologicznej 

• Wycieczki do miejsc 

chronionych 

• Referaty uczniów 

• Wycieczki do rezerwatu 

„Skamieniałe Miasto” 

• „Diable Boisko” 

• nauczyciele 

• wychowawcy 

• leśnicy 

• przedstawiciele 

organizacji pro-

ekologicznych 

• Uczeń jako osoba: 

• myśląca i przewidująca 

skutki rozwoju 

cywilizacji 

• umiejąca przeciwstawić 

się zagrożeniom 

cywilizacyjnym 

• znajdująca drogi 

wyjścia dla ratowania 

przyrody 

Ankieta dla 

uczniów 

13. Uczymy zachowania 

na obszarach 

chronionych. 

 

 

 

VIII. Umożliwienie uczniom zdobywania kompetencji 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1.Uczymy młodzież 

aktywnie słuchać. 
• Treningi koncentracji uwagi    

2. Zapoznajemy uczniów 

z istotą procesu 
• Ćwiczenia rysunkowe • nauczyciele Zna i stosuje w praktyce 

zasady aktywnego 

Testy 

rozumienia 
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komunikacji  

i przyczynami jego 

zakłóceń. 

 

• Zabawy liczbowe 

• Treningi koncentracji uwagi 

• wychowawcy słuchania  

 

tekstów 

mówionych. 

Rozmowa  

z uczniami. 

Obserwacja  

i relacje  

z obserwacji. 

 

3. Uczymy wyrażać  

werbalnie swoje uczucia 

 

• Godziny wychowawcze 

• Ćwiczenia w odczytywaniu 

„mowy ciała” 

• Scenki dramowe 

• Ćwiczenia doskonalące 

umiejętność odmawiania 

• Symulacje domowych  

i szkolnych sytuacji 

• Ćwiczenia umiejętności 

wyrażania i obrony swoich praw 

• Uczestnictwo w lekcjach 

wychowania do życia  

w rodzinie, pogadanki, 

symulacje sytuacji 

konfliktowych do rozwiązania. 

• wychowawcy 

• nauczyciele 

• Dyrektor 

• pracownicy PPP 

Potrafi jasno formułować 

wypowiedzi  

 

Obserwacja  

4. Uczymy wyrażania 

próśb, sądów  

i oczekiwań 

 

Mówi, co czuje  

i rozumie uczucia innych 

 

5. Uczymy umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów bez 

stosowania przemocy 

Potrafi bezpośrednio 

wyrażać swoje prośby, sądy 

i oczekiwania 

 

6. Kształtujemy  

u uczniów postawy 

samowychowania, 

zdrowej ambicji, 

wytrwałości, 

odpowiedzialnej postawy 

wobec trudności : 

• wzmacnianie  

w uczniach poczucia 

godności  

i własnej wartości 

• zachęcanie do pracy 

Rozwiązuje konflikty bez 

stosowania przemocy 
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nad sobą, dostrzeganie  

w s0bie zarówno zalet, 

jak i wad 

 

 

 

7. Uczymy szacunku dla 

drugiego człowieka, 

czujemy się 

współodpowiedzialni za 

los innych ludzi – 

biednych, bezdomnych, 

ludzi starszych, 

niedołężnych oraz osób 

niepełnosprawnych.  

• Dyskusje podczas godzin 

wychowawczych  

• Scenki rodzajowe i próby 

rozwiązania problemów  

w nich przedstawionych 

• Stosowanie systemów nagród i 

kar 

• Filmy video o bardzo 

wyraźnym wydźwięku 

moralnym 

• Artykuły z prasy lokalnej  

i krajowej 

• Próby znalezienia wyjścia  

z trudnych życiowych sytuacji 

„co bym zrobił, gdybym był 

samotny lub bezdomny” 

• Prezentacje programów 

artystycznych dla osób starszych 

• Zorganizowanie uroczystego 

Dnia Babci  

i Dziadka 

• wychowawcy 

• nauczyciele 

• zaproszeni goście 

• katecheci 

• inni pracownicy 

szkoły 

Uczeń jako osoba: 

• mająca poczucie 

własnej tożsamości 

• artykułująca własne 

potrzeby 

• tolerancyjna o dużym 

poziomie kultury 

osobistej 

 

 

 

 

 

Uczeń wie, że 

• nie jest najważniejszą 

istotą na Ziemi 

• pomoc innym daje 

samozadowolenia  

i satysfakcję  

• jest odpowiedzialny za 

innych 

Obserwacja 

zachowań 
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8. Stwarzamy warunki do 

wszelkiej aktywności 

wychowanków 

(społecznie 

aprobowanej) dającej im 

poczucie tworzenia. 

9. Współpracujemy  

z Radą Rodziców, 

Samorządem 

Terytorialnym oraz 

innymi organizacjami 

działającymi na naszym 

terenie. 

• Imprezy szkolne i klasowe 

• Prace na rzecz szkoły i jej 

otoczenia 

• Prace na rzecz własnej 

miejscowości 

• Przystosowanie do zaistnienia  

w społeczeństwie 

demokratycznym 

• wychowawcy 

• nauczyciele 

• rodzice 

 

• Widoczne polepszenie 

stosunków 

interpersonalnych 

• Widoczna współpraca z 

Radą Rodziców 

• Wypromowanie szkoły 

w środowisku 

• Przestrzeganie norm 

i zasad demokratycznych 

Działalność 

Samorządu 

 

Ankieta dla 

uczniów 

 
 
 
 

IX. Ukazywanie wartości rodziny w życiu dziecka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu 

dojrzewania. 

Zadania do realizacji Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu 
Sposoby 

ewaluacji 

1. Wyrabiamy 

przekonanie, że rodzina 

to wspólnota serca i 

ducha. 

• Pogadanki z uczniami 

• Metoda „burzy mózgów”, 

„śnieżnej kuli” 

• Metoda sytuacyjna symulacja 

ról 

• Spotkanie z higienistką 

• wychowawcy 

• nauczyciele 

• rodzice 

• katecheci 

• pielęgniarka  

Uformowanie pozytywnego 

myślenia o założeniu 

rodziny 

 

Mniej problemów 

wychowawczych 

 

Uczeń: 

Rozmowy 

wychowawcze 

 

Obserwacja 

2. Współpraca 

z rodzicami w 

przygotowaniu uczniów 

do okresu dojrzewania  

i pozytywnego przyjęcia 
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jego przejawów 

fizycznych  

i psychicznych. 

• Lekcje, wychowywania do 

życia w rodzinie” 

• Pogadanka z rodzicami 

• aktywnie uczestniczy 

w życiu rodziny 

• akceptuje swoją 

płciowość 

• dokonuje właściwych 

i odpowiednich wyborów 

3. Mówimy  

o istocie przyjaźni  

i koleżeństwa. 

 

4. Uczymy 

odpowiedzialności za 

własny rozwój – 

samowychowywanie. 

 

 

 

X. Przygotowanie uczniów do samodzielnego wyszukiwania informacji za pomocą warsztatu informacyjno – bibliograficznego 

Zadania do realizacji 
Metody i formy realizacji Osoby odpowiedzialne Kryteria sukcesu Sposoby 

ewaluacji 

1. Rozwijamy  

i utrwalamy 

zainteresowania, 

potrzeby i nawyki 

czytelnicze,  

z uwzględnieniem 

indywidualnych 

uzdolnień uczniów. 

• Pogadanki 

• Wycieczki do biblioteki 

publicznej 

• Lekcje biblioteczne 

• Organizacja kącika 

prasowego, szkolnego lub 

klasowego 

• wychowawcy 

• nauczyciele 

• bibliotekarz 

Uczeń: 

• czyta książki i prasę 

odpowiednią dla 

młodego czytelnika 

• potrafi świadomie  

i krytycznie odbierać 

informacje 

rozpowszechnione przez 

media 

Obserwacja 

dokonań 

uczniów 

2. Kształcimy 

umiejętności 

samodzielnego 

korzystania ze zbiorów 
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bibliotecznych. • umie selektywnie 

dobierać programy 

medialne wartościowe 

edukacyjne  

i rozwijające osobowość 

• umie korzystać ze 

zbiorów bibliotek  

i czytelni, samodzielnie 

poszukuje potrzebnych 

informacji z różnych 

źródeł 

 

• potrafi posługiwać się 

technologiami 

multimedialnymi 

• ma świadomość, jakie 

zagrożenia niesie Internet 

3. Kształcimy  

i utrwalamy nawyki 

kulturalnego obcowania 

z książką i innymi 

nośnikami informacji 

poprzez: 

• Współpracę 

z wychowawcami klas 

w poznawaniu 

uczniów i ich 

preferencji 

czytelniczych 

• Konkursy 

czytelnicze 

• Zachęcenie uczniów 

do korzystania ze 

zbiorów biblioteki 

(szczególnie tych, 

którzy deklarują, że 

nie lubią czytać) 

4. Wprowadzenie do 

samodzielnego 

posługiwania się 

technologiami 

multimedialnymi 

(Internet) 
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5. Kształtowanie 

umiejętności 

selekcjonowania treści 

umieszczonych w sieci, 

ukazanie zagrożeń 

stamtąd płynących.  
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Zakończenie 

 

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym dziecka jest rodzina. To rodzice są 

odpowiedzialni za zapewnienie swojemu dziecku poczucia bezpieczeństwa, miłości, 

wsparcia oraz równowagi psychicznej i emocjonalnej. W rodzinie dziecko również poznaje 

czym są patriotyzm, dobro, sprawiedliwość i zaufanie do drugiego człowieka, a także uczy 

się poszanowania godności, tolerancji oraz szacunku dla siebie i innych. To przede 

wszystkim rodzice jako pierwsi wprowadzają dziecko w życie społeczne, w świat kultury i 

wartości moralnych. 

Pierwotne i największe prawa do wychowania swoich dzieci posiadają rodzice lub 

opiekunowie prawni. Pracownicy szkoły jedynie wspierają rodziców lub opiekunów 

prawnych w procesie wychowania, tym samym nie ponosząc całkowitej odpowiedzialności 

za dzieło wychowania. 
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Projekt Programu wychowawczo-profilaktycznego został jednogłośnie uchwalony  

w dniu …………………………………..………. przez Radę rodziców w porozumieniu z 

Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w Kąśnej Dolnej  

i w załączonej formie będzie realizowany w roku szkolnym 2018/2019.  

 


