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PODSTAWA PRAWNA 
 

Podstawy prawne szkolnego programu wychowawczego zawarte są w następujących aktach  

prawnych i dokumentach: 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka 

 Statut Szkoły Podstawowej w Sulmierzycach 

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

483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

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

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

1189). 

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

 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). 

 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). 

 Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, 1000 i 1290). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie 

w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz 

nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych 

i doradców zawodowych. 
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WSTĘP 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany przez nauczycieli Szkoły 

Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach po wcześniejszym 

rozpoznaniu potrzeb uczniów i oczekiwań rodziców oraz przeprowadzeniu diagnozy sytuacji 

wychowawczej (analiza wyników ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej, ankiety, wywiady, 

dyskusje, obserwacje).  

 Program wychowawczo-profilaktyczny adresowany jest do całej społeczności szkolnej, 

a więc uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi szkoły. Wszystkie 

działania podporządkowane są naczelnemu celowi, jakim jest wszechstronny rozwój ucznia 

w wymiarze emocjonalnym, społecznym, intelektualnym, moralnym i patriotycznym. Naszym 

zadaniem jest ukierunkowanie ucznia w dążeniach do zbudowania właściwej hierarchii 

wartości i wdrażanie do realizowania własnych potrzeb z poszanowaniem drugiego człowieka.  
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PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ 

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny opracowano z uwzględnieniem głównych kierunków 

polityki oświatowej na rok szkolny 2019/2020: 

1. Profilaktyka uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych. 

2. Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych. 

3. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego w szkołach podstawowych  

i ponadpodstawowych. 

4. Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów. 

5. Rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym 

bezpieczne i celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego. 

6. Tworzenie oferty programowej w kształceniu zawodowym. Wdrażanie nowych podstaw 

programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego. 

WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ 
 

Gwarancją prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w okresie szkolnym jest zaspokajanie ich 

podstawowych potrzeb. Należy wśród nich wymienić: 

 potrzebę poczucia bezpieczeństwa, 

 potrzebę zaufania, 

 potrzebę zauważenia i docenienia, 

 potrzebę kontaktów rówieśniczych, a w związku z tym koleżeństwa i przyjaźni, 

 potrzebę akceptacji, tolerancji i poczucia własnej wartości, 

 potrzebę aktywności ruchowej i zabawy, 

 potrzebę wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, 

 potrzebę zdobywania wiedzy o substancjach uzależniających i identyfikowania 

zachowań zagrażających zdrowiu, 

 potrzebę wypracowania sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych, 

 potrzebę rozwijania zainteresowań i uzdolnień, 

 potrzebę odnoszenia sukcesów i zaspokajania ciekawości świata. 

Wartości -  zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm 

etycznych (na podst. Słownika języka polskiego PWN)  
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LISTA WARTOŚCI SPOŁECZNOŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

W SULMIERZYCACH  UWZGLĘDNIONYCH W ZAŁOŻENIACH  

PROGRAMU PROFILAKTYCZNO- WYCHOWAWCZEGO  
 

 poszanowanie godności drugiego człowieka, tolerancja i akceptacja, 

 uczciwość, prawda, autentyczność, 

 sprawiedliwość, 

 odpowiedzialność, 

 szacunek do języka, kultury, historii i tradycji narodowej oraz poszanowanie 

odmienności innych kultur i tradycji, 

 wrażliwość na piękno ojczystej przyrody, 

 wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka i niesienie pomocy innym, 

 umiejętność współżycia w rodzinie i w społeczeństwie, 

 kreatywność i przedsiębiorczość, 

 aktywne działania na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego, 

 pozytywny stosunek do nauki, znaczenie wykształcenia, 

 ciekawość poznawcza-doskonalenie własnej osoby, 

 kultura osobista, 

 gotowość do uczestnictwa w kulturze, 

 ogólnoludzkie normy i wartości religijne. 
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CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO 
 

Szkoła Podstawowa im. księcia Józefa Poniatowskiego w Sulmierzycach jest placówką 

wiejską prowadzoną przez Gminę Sulmierzyce. W roku szkolnym 2018/19 uczęszczało do niej 

273 uczniów podzielonych na 17 oddziałów. Placówka skupia uczniów z różnych miejscowości 

np. Sulmierzyce, Kodrań, Dąbrowa, Eligiów, Bieliki, Chorzenice. Szkoła zatrudnia 

wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, pedagoga, logopedę, psychologa, doradcę 

zawodowego. Współpraca nauczycieli realizowana jest poprzez działania zespołów 

nauczycielskich - klasowe, przedmiotowe i zadaniowe. Nauczyciele planują, przydzielają 

zadania i realizują je, prowadzą ewaluację. Odbywają się również szkolenia rady 

pedagogicznej. W tym roku szkolnym odbyły się następujące szkolenia:  

a) Praktyczne wskazówki dotyczące dostosowania form i metod pracy z uczniem 

z Zespołem Aspergera. 

b) Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela 

i kluczem do sukcesu uczniów. 

c) RODO 

d) Aktywna tablica – warsztaty dla nauczycieli I-III. 

Oferta edukacyjna jest bogata i różnorodna, umożliwia realizację podstawy 

programowej i zaspokaja potrzeby uczniów. Nauczyciele skutecznie kształtują u uczniów 

poczucie odpowiedzialności za własny rozwój. W szkole uczniowie i rodzice zgłaszają swoje 

propozycje do programu wychowawczego oraz profilaktyki. Współdecydują z nauczycielami 

o systemie oddziaływań wychowawczych na poziomie ucznia, klasy, szkoły.  

Z informacji uzyskanych m.in. podczas rozmów z uczniami, rodzicami, nauczycielami, 

a także zawartych w dziennikach lekcyjnych, dokumentacji pedagoga i psychologa szkolnego 

wynika, iż uczniowie najczęściej spotykają się z sytuacjami, gdy dochodzi do cyberprzemocy, 

czyli wysyłania za pomocą komunikatorów wiadomości, które obrażają lub ośmieszają oraz 

wykluczają z grup społecznych. Znacznie rzadziej występuje przemoc werbalna i fizyczna. 

Uczniowie borykają się z takimi problemami jak: trudności w kontrolowaniu własnych emocji, 

dostosowaniu się do przebiegu lekcji (nauczanie początkowe), niska motywacja do nauki, 

zabieganie o akceptację rówieśników. Wśród starszych uczniów, kilku podejmuje próby 

palenia papierosów na terenie szkoły. Podopieczni sygnalizują trudności w relacjach 

z rówieśnikami, ale rzadko przyjmują one formę przemocy rówieśniczej. Nikt nie zgłaszał 

problemów takich jak dopalacze czy demoralizacja.  
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W zakresie pomocy psychologiczno – pedagogicznej wszyscy uczniowie otrzymali 

wsparcie adekwatne do ich potrzeb. Zostali objęci indywidualną opieką przez pedagogów 

szkolnych i psychologa, prowadzono z nimi zajęcia, rozmowy o charakterze wychowawczym, 

profilaktycznym. Ich rodzice mieli możliwość skorzystać z porad i konsultacji. Każdy uczeń 

w szkole, który tego potrzebował, otrzymał pomoc psychologiczno-pedagogiczną.  

W szkole na bieżąco były podejmowane działania w celu rozpoznania  

i wyeliminowania potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa uczniów. Zadania o charakterze 

wychowawczo-profilaktycznym były realizowane podczas różnorodnych zajęć: lekcyjnych, 

pozalekcyjnych, świetlicowych, na godzinach wychowawczych, imprezach, konkursach 

 i wydarzeniach szkolnych. 

W celu wyrównywania szans edukacyjnych dla poszczególnych uczniów organizowano 

pomoc psychologiczno-pedagogiczną na terenie szkoły w formie:  

- zajęć dydaktyczno-wyrównawczych,  

- zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych oraz 

logopedycznych, psychoterapeutycznych 

- porad i konsultacji.  

Przedstawiona powyżej charakterystyka środowiska wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły w Sulmierzycach nie stanowi wystarczającej podstawy do opracowania programu. To 

zidentyfikowanie mocnych i słabych stron funkcjonowania szkoły w dziedzinie wychowania  

i profilaktyki jest punktem wyjścia do tworzenia i poprawiania warunków realizacji działań 

profilaktycznych w szkole. 

Dlatego za podstawę diagnozy posłużyły: 

- wyniki wewnętrznych ewaluacji; 

-  raporty z ewaluacji zewnętrznych; 

- opinie wychowawców, nauczycieli, specjalistów; 

- obserwacje środowiska lokalnego; 

- rozmowy z rodzicami i uczniami. 

Na podstawie powyższych wyników określono mocne strony szkoły: 

 Szkoła dysponuje szeroką ofertą zajęć dodatkowych. 

 Szkoła prowadzi efektywną współpracę z lokalnym środowiskiem, np. Gminną. 

Biblioteką Publiczną, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatową Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną w Pajęcznie, Powiatową Komendą Policji w Pajęcznie. 

 Wychowawcy na bieżąco diagnozują i rozwiązują pojawiające się problemy. 
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 Rodzice na bieżąco otrzymują informacje na temat własnych dzieci. 

 Uczniowie otrzymują adekwatną do ich potrzeb pomoc na terenie szkoły. 

 Uczniowie mają wpływ na sposób organizowania procesu edukacyjnego. Nauczyciele 

pozytywnie przyjmują uczniowskie inicjatywy.  

 Działania z zakresu profilaktyki i wychowania prowadzone są systemowo; adresowane 

są do rodziców, uczniów, nauczycieli. 

 

Wskazano również obszary, które wymagają dalszej pracy: 

 Planując dalsze działania, należy uwzględnić fakt, iż realizowany w poprzednim roku 

program wychowawczy zyskał pozytywną ocenę zarówno ze strony nauczycieli, jak  

i rodziców. W związku z powyższym należy zachować obrany wcześniej kierunek oddziaływań 

przy jednoczesnym uwzględnieniu zmian w polityce oświatowej.  

 Obszarem do dalszej pracy jest monitorowanie potrzeb uczniów i dostosowanie do nich 

oferty edukacyjnej. Należy w dalszym ciągu realizować dotychczasową ofertę zajęć 

pozalekcyjnych oraz modyfikować i poszerzać ją zgodnie z bieżącymi potrzebami. W tym 

zakresie należy realizować więcej innowacji pedagogicznych. Ważne jest, aby motywować 

uczniów do podejmowania działalności pozalekcyjnej poprzez dostosowanie tematyki oraz 

form zajęć do potrzeb i oczekiwań uczniów oraz angażować ich w planowanie oraz organizację 

imprez szkolnych o różnym charakterze.  

  W nowym roku szkolnym należy podjąć działania dotyczące umiejętnego korzystanie 

z Internetu, szczególnie portali społecznościowych. Mimo zróżnicowanych działań 

podejmowanych w roku szkolnym 2018/2019, ważną rolę może odgrywać np. ponowne 

przeprowadzenie zajęć w każdej klasie, dotyczących stalkingu i odpowiedzialności karnej za 

uporczywe nękanie i ośmieszanie za pomocą Internetu. 

 Kontynuować należy działania związane z rozwijaniem poczucia własnej tożsamości, 

budzeniem świadomości narodowej, z wychowaniem do wartości i kształtowaniem 

patriotycznych postaw uczniów oraz spotkania profilaktyczne, które dla uczniów są doskonałą 

lekcją życia. 
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WIZJA SZKOŁY 
 

Jesteśmy bezpieczną i przyjazną dla uczniów szkołą, w której:  

 wyrównujemy szanse edukacyjne poprzez indywidualizację procesu nauczania  

i wychowania; 

 stosujemy skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich różnorodnych 

form (metody aktywne, projekty, innowacje pedagogiczne); 

 zapewniamy wszechstronny rozwój ucznia pełnosprawnego i niepełnosprawnego; 

 wspieramy uczniów w rozpoznawaniu predyspozycji i określaniu drogi ich dalszej 

edukacji; 

 kształtujemy pozytywne postawy społeczne i przygotowujemy uczniów do pełnienia 

różnych ról społecznych; 

 tworzymy życzliwy i przyjazny klimat; 

 zapewniamy uczniom poczucie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. 

MISJA SZKOŁY 
 

W szkole przyjaznej uczniowi chcemy kształtować człowieka ciekawego świata, 

twórczego i odpowiedzialnego. Uczniowie naszej szkoły mają możliwość rozwoju we 

wszystkich sferach osobowości. Przygotowują się do wypełniania obowiązków rodzinnych 

i społecznych w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji  

i sprawiedliwości. Wartościami nadrzędnymi, przyjętymi w naszej szkole, są szacunek do 

drugiego człowieka, odpowiedzialność za siebie i innych oraz tworzenie wspólnoty uczniów, 

nauczycieli i rodziców wynikającej ze współpracy i wzajemnego zaufania. 

 

OBSZARY DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZYCH 

I. Wspomaganie wszechstronnego i indywidualnego rozwoju ucznia. 

II. Rozwój społeczny ucznia i kreowanie właściwych postaw 

a) edukacja prospołeczna, 

b) edukacja patriotyczna, 

c) postawa prozdrowotna. 

III. Profilaktyka zagrożeń.  

IV. Diagnoza i terapia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych.  
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I.  Wspomaganie wszechstronnego i indywidualnego rozwoju ucznia 

Cele Zadania Sposób realizacji 

Rozwijanie kompetencji  

i umiejętności uczniów 

wpływających  

na ich ogólny rozwój  

i aktywność poznawczą. 

 

Rozwijanie zainteresowań  

i uzdolnień uczniów. 

Pomoc uczniom  

z rozmaitymi problemami 

dydaktyczno- 

wychowawczymi.  

 

Motywowanie uczniów do 

nauki. 

Kształcenie umiejętności 

twórczego myślenia. 

 Aranżowanie sytuacji 

wyzwalających działania twórcze. 

 Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych i informatycznych. 

 Wdrażanie do świadomego 

korzystania z nowoczesnych 

technologii. 

 Przygotowywanie uczniów   

do planowania, organizowania 

i oceniania własnego uczenia się.  

 Nagradzanie i wyróżnianie 

uczniów zdolnych i pracowitych. 

 Zapoznanie z technikami 

usprawniającymi uczenie  

się i pomoc w organizowaniu 

warsztatu pracy. 

 

 Organizowanie 

konkursów. 

 Prowadzenie 

rozwijających zajęć 

pozalekcyjnych. 

 Proponowanie działań 

metodą projektu. 

 Spotkania  

ze specjalistami. 

 Apele. 

 Pedagogizacja 

rodziców. 

 

II. Rozwój społeczny ucznia i kreowanie właściwych postaw 

Postawa prospołeczna 

Cele Zadania Sposób realizacji 

Przygotowanie ucznia do 

pełnienia różnych ról 

społecznych i aktywnego 

udziału w życiu szkoły. 

 

Rozwój samorządności, 

samodzielności  

i przedsiębiorczości. 

 

 Zorganizowanie wyborów  

do samorządu klasowego. 

 Wybory Samorządu 

Uczniowskiego. 

 Uaktualnianie zapisów 

w kronice szkoły i na 

stronie internetowej szkoły. 

 Egzekwowanie znajomości 

zasad funkcjonowania 

szkoły określonych  

 Integrowanie zespołów 

klasowych i całej 

społeczności szkolnej. 

 Obchody świąt  

i zwyczajów. 

 Zapoznanie z dokumentacją 

szkoły w czasie godzin 

wychowawczych. 

 

 



12 
 

Tworzenie świadomości 

tradycji i obyczajów szkoły. 

 

Kreowanie pożądanych 

postaw wobec obowiązków 

szkolnych.  

 

Budowanie więzi 

międzyludzkich.  

 

Znajomość i przestrzeganie 

norm współżycia 

społecznego.  

 

Uwrażliwienie na krzywdę.  

w dokumentacji (Statut 

szkoły, Regulamin szkoły, 

Program wychowawczo-

profilaktyczny ). 

 Uczenie odpowiedzialności 

za zespół. 

 Promowanie kulturalnego 

zachowania się  

i poszanowania cudzych 

praw i potrzeb.  

 Wdrażanie do gotowości 

niesienia pomocy 

potrzebującym.  

 Kształtowanie właściwej 

postawy wobec starszych, 

odmiennych kulturowo  

i niepełnosprawnych.  

 Organizowanie i wspieranie 

akcji charytatywnych  

i wolontariatu.  

 Współpraca z instytucjami 

 (domy dziecka, schroniska 

dla zwierząt, itp. ) 

Postawa patriotyczna 

Kształtowanie postawy 

patriotycznej.  

 Rozpowszechnianie wiedzy 

o historii oraz kulturze 

własnego regionu i kraju. 

 Rozwój poczucia tożsamości 

narodowej i więzi 

 z tradycjami narodowymi 

przy jednoczesnym otwarciu 

na wartości kultury 

europejskiej. 

 Kształtowanie więzi 

z krajem ojczystym 

i świadomości 

obywatelskiej. 

 Rozwijanie aktywnego 

udziału w życiu 

 Organizowanie apeli, 

uroczystości szkolnych, 

wycieczek, konkursów, lekcji 

otwartych, itp. 

 Obchody świąt. 

 Udział w projektach 

edukacyjnych.  

 Podejmowanie wskazanych 

zagadnień  podczas zajęć  

wychowawczych   

i przedmiotowych.   

 Obchody Dnia Patrona. 
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społeczności szkolnej. 

lokalnej i państwowej 

 Kształtowanie postawy 

celebrowania świąt 

narodowych i lokalnych. 

 Kształcenie nawyków 

właściwych postaw podczas 

uroczystości  

i eksponowania symboli 

narodowych. 

 Wpajanie szacunku wobec 

miejsc pamięci narodowej, 

symboli, tradycji. 

 Wdrażanie do opieki nad 

miejscami pamięci 

narodowej. 

 

 

 

 

 

 Opieka nad Grobem 

Nieznanego Żołnierza i nad 

miejscowym cmentarzem. 

 

Postawa prozdrowotna 

Kształtowanie postawy 

wyrażającej się troską o 

zdrowie. 

 Propagowanie zdrowego 

trybu życia i wzbogacanie 

wiedzy na ten temat. 

 Rozpowszechnianie  zasad 

prawidłowego odżywiania.  

 Zwracanie uwagi na 

znaczenie odpoczynku 

i właściwą organizację 

czasu wolnego 

 Wdrażanie do aktywności 

ruchowej. 

 Troska o prawidłową 

postawę ciała.  

 Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała 

 Przeprowadzanie pogadanek 

tematycznych w czasie zajęć  

z wychowawcą. 

 Organizowanie spotkań ze 

specjalistami - lekarzami, 

pielęgniarkami, dietetykami. 

 Prowadzenie dodatkowych 

zajęć sportowych (SKS, 

zumba, aerobik, gimnastyka 

korekcyjna). 

 Organizowanie rozgrywek 

sportowych. 

 Planowanie wycieczek 

turystycznych, rajdów 

rowerowych i biwaków. 
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 i dbanie o schludny 

wygląd. 

 

III. Profilaktyka zagrożeń 

Cele 

 

Zadania Sposób realizacji  

Zwiększenie  poziomu 

bezpieczeństwa  

w szkole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminowanie zachowań 

agresywnych. 

 

 

 

 

 Ochrona uczniów przed 

skutkami niebezpiecznych 

zachowań. 

 Doskonalenie warunków 

bezpiecznego 

funkcjonowania uczniów  

w szkole i poza nią. 

 Zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 

pracy i odpoczynku 

uczniów. 

 Zaznajamianie  

z zasadami bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

nawiązywania znajomości,  

bezpiecznego wypoczynku 

 i podróżowania.   

 Informowanie o zasadach 

bezpiecznego korzystania  

z Internetu i wszelkich 

urządzeń elektronicznych.  

 Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania  

i nazywania zachowań 

egoistycznych  

i agresywnych. 

 Pogadanki w czasie lekcji 

wychowawczych.  

 Spotkania  

z przedstawicielami policji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pogadanki wychowawcze. 

 Spotkania  

z terapeutami. 

 Filmy edukacyjne. 

 Udział  

w kampaniach społecznych. 
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Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych  

i  ryzykownych. 

Kształtowanie postawy 

odrzucającej przemoc. 

 Uczenie zachowań 

nieagresywnych, lecz 

asertywnych w sytuacjach 

problemowych.  

 Ochrona mienia 

społecznego 

 Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynnika 

ryzyka. 

 Propagowanie wiedzy na 

temat zagrożeń związanych 

z paleniem papierosów, 

piciem alkoholu, 

zażywaniem substancji 

psychoaktywnych , 

narkotyków i dopalaczy. 

IV. Diagnoza i terapia przyczyn trudności i niepowodzeń szkolnych 

Cele Zadania Formy realizacji 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym. 

 

Wspieranie uczniów 

mających trudności  

w nauce i problemy  

z przystosowaniem się 

w grupie. 

 Diagnozowanie trudności  

i niepowodzeń 

dydaktycznych uczniów. 

 Dostosowywanie 

wymagań do możliwości  

i predyspozycji uczniów. 

 Organizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 

 Budowanie motywacji do 

nauki. 

 Pedagogizacja rodziców  

i nauczycieli. 

 Udział w szkoleniach 

i warsztatach. 

 Współpraca  

z pedagogiem,  

psychologiem, 

logopedą. 
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SYLWETKA  ABSOLWENTA 
 

Dążymy do tego, aby absolwent naszej Szkoły: 

• pracował nad własnym rozwojem, rozwijał swoje zainteresowania, budował swój system 

wartości, 

• potrafił samodzielnie i krytycznie myśleć oraz korzystać z różnych źródeł informacji 

• świadomie podejmował decyzje,  

• radził sobie z porażkami i obiektywnie oceniał sukces, 

• był przygotowany do współpracy w grupie i w społeczeństwie, 

• miał szacunek dla rodziny, 

• przejawiał zaangażowanie w życie społeczne i rozwijał swoje talenty dla dobra innych, 

• kultywował tradycje rodzinne, regionalne i narodowe, 

• znał walory historyczne i turystyczne swojego regionu, 

• był wrażliwy na otaczającą go przyrodę, dbał o własne środowisko naturalne, 

• przeciwdziałał niszczeniu tego środowiska i umiejętnie korzystał z jego zasobów, 

• umiał aktywnie spędzać wolny czas i dbać o zdrowie, 

• znał zdrowotne, społeczne i moralne następstwa uzależnień (alkoholizmu, nikotynizmu, 

narkomanii), 

• znał i stosował przepisy ruchu drogowego, 

• nie stwarzał i unikał zagrożeń, 

• był tolerancyjny wobec innych ludzi, wrażliwy na potrzeby i krzywdy innych, 

• zachowywał się kulturalnie w szkole i poza nią, 

• szanował własność swoją i cudzą, 

• znał prawa dziecka, 

• potrafił samodzielnie zaplanować swoją przyszłość, swoje uczenie się, stawał się coraz 

bardziej samodzielny w dążeniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i społecznym, 

• umiał powiązać wiadomości i umiejętności z różnych dziedzin życia, 

• był świadomym odbiorcą informacji, 

• prezentował własny punkt widzenia, argumentował i umiał obronić własne zdanie,  

• podejmował świadome i odpowiedzialne decyzje, 

• potrafił komunikować się i współdziałać w grupie,  

• był prawy - rozróżniał dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego 

otoczeniu,  

• był tolerancyjny - rozumiał, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, 



17 
 

• znał swoje prawa obywatelskie, rozumiał zasady demokratycznego państwa, 

• obiektywnie oceniał swoje mocne i słabe strony, 

• szanował polskie dziedzictwo kulturowe, tradycję narodową i regionalną, 

• był otwarty na wartości kultury Europy i świata, 

• podejmował działania na rzecz ochrony środowiska naturalnego i umiejętnie korzystał 

z jego zasobów, 

• podejmował świadome i odpowiedzialne decyzje sprzyjające zachowaniu zdrowia, 

• potrafił sprawnie posługiwać się komputerem oraz mądrze korzystać z nowoczesnego  

i bogatego źródła wiedzy – Internetu. 
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ZAŁOŻENIA OGÓLNE PROGRAMU 
 

Celem oddziaływań naszej szkoły jest dążenie do tego, by być szkołą dbającą  

o wszechstronny rozwój intelektualny i społeczny uczniów, rozwijającą ich talenty, 

zainteresowania światem, pozwalając na zdobycie takiego bagażu wiedzy i umiejętności, 

który pozwoli im na właściwe funkcjonowanie w życiu dorosłym. 

 

Cele ogólne programu: 

 

1. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

 intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 

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

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

 ukończenia szkoły. 

4. Wspieranie aktywności i inicjatyw młodzieży, działalność samorządu i wolontariatu. 

5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze. 

6. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki. 

7. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży. 

8. Promowanie zdrowego stylu życia.  

9. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa narodowego 

 oraz innych kultur i tradycji. 

10. Wspomaganie wychowanka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

 prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu . 

11. Ograniczanie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój 

  i dezorganizują zdrowy styl życia. 

12. Inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

 rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu życia.  

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

 etyczne i przyjęty system wartości. 

14. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec 

 siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań. 
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CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 
 

 Niniejsze opracowanie prezentuje treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji na 

godzinach wychowawczych przez wychowawców oraz przez wszystkich nauczycieli. Materiał 

uwzględnia prawidłowości  rozwoju oraz specyfikę zmian zachodzących w danym okresie 

życia. Działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym sformułowane zostały 

z uwzględnieniem definicji wychowania określonej w ustawie Prawo oświatowe.  

 

 

OBSZAR 

ZADANIA SZKOŁY 

KLASY I-III 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

Zdrowie -  

edukacja 

zdrowotna 

 Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych 

ludzi, kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia. 

 Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej. 

 Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia  

w aspekcie fizycznym i psychicznym. 

 Kształtowanie postaw odpowiedzialności za własne zdrowie. 

 Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody 

w swoim środowisku. 

 Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego. 

 Uświadamianie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt                      

i roślin. 

 Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

Relacje - 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych. 

 Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń. 

 Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł. 
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 Kształtowanie umiejętności nawiązania i podtrzymania relacji  

z rówieśnikami, rozpoznania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, 

 z zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej. 

 Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi. 

 Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka społeczności szkolnej, rodziny i kraju. 

 Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów               

i sporów. 

Kultura - 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych, dbałości o język i kulturę wypowiadania się. 

 Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła. 

 Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji                       

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, 

określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami, tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym                              

i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, 

szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 

społeczność. 

 Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi 

i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk 

plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci. 

 Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od 

religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie 

działań w celu zapobiegania dyskryminacji. 

 Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy 

zespołowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego 

wizerunku i otoczenia. 
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 Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie 

i rozwijanie własnych zainteresowań. 

 Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością 

lokalną. 

 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach 

ekspresji. 

 Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymania ciekawości 

poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania 

odpowiedzialności za własne decyzje i działania. 

 Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

Bezpieczeństwo 

- profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych. 

 KształtowaniE umiejętności wyszukiwania, porządkowania 

i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego 

wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów. 

 Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi 

 i urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych  

i poruszania się po drogach. 

 Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym. 

 Kształtowanie umiejętności utrzymania ładu i porządku wokół siebie,  

w miejscu nauki i zabawy.  
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OBSZAR ZADANIA SZKOŁY 

KLASY IV-VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Zdrowie - 

edukacja 

zdrowotna 

 Nabycie podstawowej wiedzy na temat stresu. 

 Kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego 

i zdrowego stylu życia. 

 Prezentowanie sposobów pokonywania własnych słabości oraz 

akceptowania ograniczeń i niedoskonałości.  

 Kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości. 

 Rozwijanie właściwej postawy wobec zdrowia i życia jako 

najważniejszych wartości. Doskonalenie i wzmacnianie zdrowia 

fizycznego.  

 Kształtowanie umiejętności świadomego wyznaczania sobie 

konkretnych celów. 

 Podnoszenie poczucia własnej wartości poprzez określane osobistego  

potencjału.  

 Kształtowanie świadomości dotyczącej wykorzystania ruchu w życiu 

człowieka jako skutecznego sposobu dbania o zdrowie.  

Relacje - 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

 Kształtowanie umiejętności właściwej komunikacji, stanowiącej 

podstawę współdziałania. 

 Kształtowanie umiejętności asertywnego wyrażania własnych potrzeb. 

 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby i trudności innych ludzi. 

 Kształtowanie postaw szacunku i zrozumienia wobec innych osób. 

 Wyzwalanie chęci do działania na rzecz innych osób w celu poprawy ich 

sytuacji. Rozwijanie odpowiedzialności za siebie i za innych 

(wolontariat). 

 Rozwijanie poczucia przynależności do grupy (samorząd uczniowski, 

klub, drużyna, wspólnota). Rozwijanie samorządności. 

 Kształtowanie otwartości na doświadczenia innych ludzi, ich sposobów 

rozwiązywania  problemów na nową wiedzę. 

 Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób znaczących                                 

i autorytetów. 

 Kształtowanie umiejętności współpracy w dążeniu do osiągnięcia celu.  

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: wyrażanie własnych opinii, 

poglądów, przekonań. 
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 Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu człowieka. 

 Kształtowanie umiejętności szukania inspiracji, rozwijania własnej 

kreatywności.  

 Rozwijanie umiejętności dostrzegania pozytywnych aspektów działania 

zespołowego poprzez docenienie różnic zdań i wiedzy, doświadczeń, 

specjalizacji, kompetencji. 

 Rozwijanie umiejętności poszukiwań takich rozwiązań, które stwarzają 

korzyści dla obydwu stron. 

 Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako jednostki, 

członka rodziny i społeczeństwa. 

Kultura - 

wartości, normy, 

wzory zachowań 

 Zapoznanie z rolą zainteresowań w życiu człowieka. 

 Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów. 

 Poszerzanie autonomii i samodzielności. 

 Popularyzowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego. 

 Popularyzowanie wiedzy o różnicach kulturowych oraz rozwijanie 

umiejętności korzystania z niej w kontakcie z przedstawicielami innych 

narodowości.  

 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze.  

 Rozwijanie umiejętności wyrażania własnych emocji.  

 Rozwijanie umiejętności właściwego zachowania się z uwzględnieniem 

sytuacji i miejsca. 

 Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia w kontekście analizy 

wpływu rówieśników i mediów na zachowanie.  

 Dokonywanie analizy postaw, wartości, norm społecznych, przekonań                           

i czynników, które na nie wpływają. 

 Rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego.  

 Rozwijanie takich cech jak: pracowitość, odpowiedzialność, 

prawdomówność, rzetelność i wytrwałość.  

 Umacnianie więzi ze społecznością lokalną. 

 Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości na temat 

humanitaryzmu. 
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Bezpieczeństwo 

- profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

(problemowych) 

 Redukowanie agresywnych zachowań poprzez uczenie sposobów 

rozwiązywania problemów.  

 Budowanie atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję. 

 Uświadamianie zagrożeń wynikających z korzystania z nowoczesnych 

technologii.  

 Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy w sytuacji konfliktu -  

podstawy negocjacji i mediacji. 

 Rozwijanie umiejętności identyfikowania przyczyn własnego 

postępowania. 

 Dostarczanie wiedzy na temat osób i instytucji świadczących pomoc  

w trudnych sytuacjach. 

 Budowanie atmosfery wsparcia i zrozumienia w sytuacji problemowej 

oraz promowanie rzetelnej wiedzy mającej na celu zredukowanie lęku. 

 Propagowanie wiedzy na temat prawnych i moralnych skutków 

posiadania, zażywania i rozprowadzania środków psychoaktywnych. 

 Zwiększanie wiedzy na temat środków uzależniających i zagrożeń  

z nimi związanych. 

 Rozwijanie umiejętności troski o własne bezpieczeństwo w relacjach  

z innymi. 

 Doskonalenie umiejętności rozpoznawania symptomów uzależnienia od 

komputera i Internetu. 

 Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z własnymi negatywnymi 

emocjami oraz zachowaniami agresywnymi. 

 Rozwijanie  świadomości dotyczącej prawa do prywatności, w tym do 

ochrony danych osobowych oraz ograniczonego zaufania do osób 

poznawanych w  sieci.  

 Rozwijanie umiejętności reagowania w sytuacjach kryzysowych, 

niesienia pomocy dotkniętym nimi osobom oraz minimalizowania ich 

negatywnych skutków.  
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OCZEKIWANE EFEKTY 
 

 Uczeń umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy. 

 Uczeń ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem, szanuje 

rodziców. 

 Uczeń jest dobrym kolegą. 

 Uczeń zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak się wobec nich 

zachować. 

 Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną  

i społeczną. 

 Uczeń samodzielnie dokonuje oceny i samooceny. 

 Uczeń umie obdarzyć innych zaufaniem. 

 Uczeń rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich. 

 Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, 

narkotyków. 

 Uczeń potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc. 

 Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w szczególności  

w tzw. nowych mediach. 

 Uczeń radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje. 

  Uczeń włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego. 

 Uczeń potrafi bezpiecznie korzystać z Internetu. 

 Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu. 

 Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 

 Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami. 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i  innych. 

 Dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia. 

 Dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz. 

 Zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia. 

 Potrafi nawiązać więzi nieformalne z wychowawcą. 
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EWALUACJA PROGRAMU 
 

Cel główny ewaluacji: 

Podniesienie poziomu pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły. 

Cele szczegółowe ewaluacji: 

1. Uzyskanie informacji o przebiegu realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2. Poznanie ewentualnych trudności, które pojawią się w trakcie realizacji programu. 

3. Dokonanie  oceny w zakresie wiedzy i umiejętności nabytych przez uczestników programu. 

Kryteria ewaluacji: 

1. Zgodność efektów programu z założonymi celami. 

2. Adekwatność celów programu do potrzeb i oczekiwań adresatów programu i środowiska    

   lokalnego. 

3. Zgodność z obowiązującymi przepisami. 

4. Akceptacja i realizacja założeń programu. 

Pytania  kluczowe:  

1. Czy szkolny program wychowawczo-profilaktyczny uwzględnia właściwe przepisy prawa 

oświatowego? 

2. Jaki jest stopień znajomości szkolnego programu wychowawczo-profilaktyczny wśród 

uczniów, nauczycieli, rodziców? 

3. Czy cele i zadania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego są realizowane 

przez uczniów, nauczycieli, rodziców? 

4. W jaki  sposób przebiega realizacja celów i zadań szkolnego programu profilaktyczno-

wychowawczego? 

5. W jaki sposób szkolny program profilaktyczno-wychowawczy wpływa na rozwój ucznia, 

jego funkcjonowanie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym? 

Metody zdobywania informacji: 

- analiza dokumentacji szkolnej, 

 - wywiad z wybranymi osobami, 

- obserwacja, 

-  ankieta. 

Narzędzia badawcze: 

- kwestionariusz ankiety, 

- dokumentacja szkolna (dzienniki lekcyjne, arkusze ocen, zeszyty uwag i pochwał). 
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Czas realizacji programu:  program opracowany został na rok szkolny 2019/2020. Ewaluacja 

programu profilaktyczno-wychowawczego będzie dokonywana w czasie roku szkolnego na 

podstawie informacji zwrotnych, które pomogą modyfikować program i wprowadzać 

potrzebne zmiany.  

Ocena skuteczności programu: po upływie roku szkolnego zostanie przeprowadzona 

szczegółowa ewaluacja. 

Treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są znane i realizowane przez wszystkich 

nauczycieli - wychowawców, nauczycieli zajęć edukacyjnych i specjalistów szkoły. 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców 

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. księcia Józefa Poniatowskiego 

w Sulmierzycach w dniu  


