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                                                                      Wstęp 

Program wychowawczo – profilaktyczny uwzględnia całościowe oddziaływania 

wychowawcze wraz z działaniami profilaktycznymi w zależności od potrzeb uczniów – 

zarówno w zakresie wspierania dzieci i młodzieży w prawidłowym rozwoju,                        

jak i zapobieganie oraz przeciwdziałania zachowaniom problemowym.  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane               

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  

Profilaktyka to ogół działań zapobiegawczych niepożądanym zjawiskom w rozwoju              

i zachowaniu się ludzi. Profilaktyka prowadzona w szkołach obejmuje działania 

wspomagające intelektualny, emocjonalny i społeczny rozwój ucznia. Jej model jako główny 

cel zakłada promocję zdrowia.  

 

Program wychowawczo - profilaktyczny został sporządzony z uwzględnieniem uwarunkowań 

środowiskowych, oczekiwań rodziców i potrzeb uczniów wyrażonych w badaniach 

ankietowych oraz możliwości szkoły i jej pracowników. Działania wychowawczo - 

profilaktyczne są prowadzone we współpracy z instytucjami zewnętrznymi – GOPS –EM       

w Gostyninie, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Gostyninie, PCPR oraz z Policją    

i Sądem Rodzinnym. Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Marii 

Kownackiej w Sokołowie powstał na podstawie licznych obserwacji oraz badań ankietowych 

pozwalających stwierdzić, na które obszary życia i działalności powinniśmy w szczególny 

sposób zwrócić uwagę. Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne 

ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Istotą działań wychowawczych                      

i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że 

wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności 

musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

 

 



 

  

I. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW WYSTĘPUJĄCYCH   W SZKOLE 
 
Szkoła Podstawowa w Sokołowie -  

to dzieci z oddziału przedszkolnego oraz uczniowie z klas I - VIII. Niewielka liczba uczniów 

sprawia, iż potrzeby dzieci i ich problemy są szybko wychwytywane i diagnozowane.  

 

W treściach Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zostały uwzględnione kierunki 

polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/22.  

W roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na:  

 Ochronę zdrowia uczniów w sytuacji pandemii Covid-19 

 Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy uczniom szczególnie w sytuacjach 

kryzysowych wywołanych np. pandemia Covid-19, 

o wspomaganie rozwoju ucznia w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej                   

i duchowej,  

o przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie),  

o wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

o budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  

o wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,  

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

o rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, 

o rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, 

o profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, agresji,  

o przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,  

o profilaktykę bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, 

o troskę o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców, 

a także: 

 

 



 

Podstawowe kierunki polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022 

1.Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych, wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

2.Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro, kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3.Działanie na rzecz szerszego udostępniania kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia       

w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz 

poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych, szersze                     

i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu 

zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz 

poczucie bezpieczeństwa; roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów 

cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-

komunikacyjne. 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych         

w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się dorosłych. 

6. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach; rozwijanie postawy odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. 

 
 
1. Opis metod i narzędzi wykorzystanych w diagnozie.  
 
W celu skonstruowania programu wychowawczo – diagnostycznego przeprowadzona została 

diagnoza środowiska, analiza potrzeb i zasobów szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki 

na podstawie:  

Ankiety skierowanej do rodziców na temat oczekiwań rodziców w realizacji treści 

profilaktycznych i wychowawczych,  

ankiety dla uczniów i nauczycieli,  

spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy,  

analiza dokumentacji szkolnej,  




obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do 
dziennika,  

wniosków i rekomendacji ewaluacji wewnętrznej,  

rozmowy kierowanej z przedstawicielami SU,  

sprawozdań semestralnych opracowanych przez wychowawcę.  
 
2. Wyniki badań (analiza ilościowa i jakościowa).  
 
W wyniku diagnozy wyłoniono następujące obszary problemowe:  
niewłaściwe zachowania na przerwach;  

brak motywacji do nauki;  

niskie potrzeby edukacyjne (analiza ocen cząstkowych uczniów, spostrzeżenia 

nauczycieli);  

niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń-uczeń ( spostrzeżenia 

wychowawców);  

w niektórych przypadkach nie są respektowane przez uczniów normy społeczne, tym 

zachowania agresywne uczniów ( analiza dzienników lekcyjnych);  

rozszerzyć działania na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, otyłości (spostrzeżenia 

wychowawców, analiza dokumentów).  

 

3. Wnioski z diagnozy – identyfikacja problemów, które pojawiają się w szkole oraz 

wskazanie wartości, ważnych dla społeczności szkolnej.  

1. Uczniowie przejawiają zachowania odbiegające od przyjętych zasad postępowania. Normy 

społeczne, których nie przestrzegają uczniowie:  

 agresja słowna;  

 agresja fizyczna;  

 używanie wulgaryzmów;  

 lekceważenie obowiązków ucznia;  

2. Nie wszyscy uczniowie czują się bezpiecznie w szkole (szatnie i łazienki);  

3. Nie wszyscy rodzice regularnie kontaktują się ze szkołą.  

4. Niski poziom czytelnictwa.   



II. PRIORYTETOWE WARTOŚCI  

UZGODNIONE ZE SPOŁECZNOŚCIĄ SZKOLNĄ  

 

Przez wartość w ujęciu pedagogicznym rozumieć będziemy wszystko to, co cenne i ważne 

dla jednostki oraz społeczeństwa, a także godne człowieka, co prowadzi do integralnego 

rozwoju, do pełni człowieczeństwa, a także stanowi podstawę lub istotny punkt odniesienia     

w uznaniu czegoś za dobre lub złe.  

Wartości nadrzędne, które wpłyną na efekty wychowania poprzez realizację programu 

wychowawczo – profilaktycznego:  

 poszanowanie godności człowieka i jego praw;  

 poczucie więzi i przynależności do własnego narodu, identyfikacja narodowa;  

 miłość ojczyzny, postawa patriotyczna;  

 postawa otwartości wobec innych;  

 czynne uczestnictwo w politycznym, społecznym, gospodarczym i kulturalnym życiu 
kraju;  

 poczucie wolności;  

 dążenie do prawdy, sprawiedliwości, dobroci, prawości;  

 zdolność do dialogu i współpracy;  

 postawa tolerancji, poszanowania drugiego człowieka;  

 poszanowanie autorytetów;  

 odpowiedzialność i bezpieczeństwo;  

 dbałość o środowisko przyrodnicze;  

 zdrowy styl życia i kultura fizyczna;  

 poszanowanie kultury i tradycji;  

 zdolność do przeciwdziałania przemocy;  

 wrażliwość na krzywdę innych;  

 kultura języka ojczystego.  
 



Wartości szczególnie istotne dla indywidualnego rozwoju ucznia:  

Pozytywne i realne poczucie własnej wartości.  

Radzenie sobie z przeszkodami – myślenie koncepcyjne i analityczne.  

Gotowość do ciągłego dokształcania się, podnoszenia swoich kwalifikacji.  

Troska o własne zdrowie, sprawność fizyczną i dobrą kondycję psychiczną.  

Efektywne zarządzanie własnym czasem.  
 
Wartości szczególnie istotne dla prawidłowego funkcjonowania w grupie (społeczności 
szkolnej):  
Wzajemny szacunek.  

Umiejętność pracy w zespole.  

Otwartość na potrzeby oraz uczucia drugiego człowieka.  

Akceptacja uczuć innych ludzi.  

Przewidywanie konsekwencji własnego postępowania, podejmowanie odpowiedzialnych 
decyzji.  

Zasady kulturalnego zachowania.  

Poczucia wspólnoty grupowej.  
 
 



 
III. WIZJA I MISJA SZKOŁY. MODEL ABSOLWENTA 
Wizja szkoły 
Nasza szkoła nosi imię Marii Kownackiej- pisarki urodzonej na Ziemi Gostynińskiej, która 

całe swoje życie poświęciła dzieciom wiejskim. Bohaterowie jej książek uczestniczą we 

wszystkich perypetiach uczniowskich, zmieniają swoją postawę egocentryczną na bardziej 

uspołecznioną, są koleżeńscy, zdyscyplinowani, obowiązkowi, szanują własność społeczną, 

poznają nowe ciekawe rzeczy i zjawiska przyrodnicze.  

Pragniemy akcentować w naszej pracy wychowawczej poszerzanie wiedzy poprzez czytanie 

mądrych książek, oglądanie wartościowych filmów, spektakli teatralnych i programów 

telewizyjnych, uprawiania turystyki i kontakt z przyrodą. Chcemy również rozwijać 

stosownie do możliwości rozwojowych wychowanka takie postawy jak: obowiązkowość, 

prawdomówność, szczerość, niesienie pomocy potrzebującym, koleżeńskość.  

Nasza szkoła jest przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do kontynuowania nauki na 

kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo – profilaktyczny szkoły 

ukierunkowany jest na ucznia, jego potrzeby, umożliwiając mu wszechstronny rozwój. 

Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi mających poczucie własnej wartości                       

i odpowiedzialności ze własne zachowanie.  

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 

nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. Nasi uczniowie będą świadomi 

nierozerwalnego współistnienia ze środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego 

pochodzenia, dumni z bycia Polakami, Europejczykami i członkami swojej ,,małej ojczyzny". 

Będą szanować kulturę i tradycję. Szczególnie zadbamy o ich rozwój fizyczny, psychiczny      

i duchowy, aby w przyszłości propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonać słusznego 

wyboru  

Szkoła Podstawowa w Sokołowie kształci postawy prospołeczne uczniów, takie jak: 

otwartość wobec innych, uczciwość, empatię, asertywność, tolerancję, poszanowanie 

godności własnej i innych, poszanowanie dla tradycji i kultury, altruizm.  

 



Misja szkoły  
Każdego dnia wspólnie pracujemy na sukces naszych uczniów i zadowolenie rodziców,    

a wskaźnikiem tego jest ich satysfakcja i prestiż naszej szkoły w środowisku. 

Priorytetem w naszej szkole jest wysoka efektywność kształcenia, przygotowanie do 

dalszej edukacji, zapewnienie warunków wszechstronnego rozwoju każdego ucznia.  

Wszystkie działania podporządkowane będą sformułowanej misji szkoły, która będzie opierać 

się na:  

 wychowaniu dobrego, kulturalnego, wykształconego i odpowiedzialnego człowieka, który 

osiągnie sukces w życiu rodzinnym, społecznym i zawodowym,  

 kształtowaniu umiejętności interpersonalnych, społecznych,  

 wzbudzaniu zainteresowań, rozwijaniu zdolności,  

 promowaniu zdrowego stylu życia,  

 eliminowaniu agresji,  

 przygotowaniu do aktywnego udziału w życiu kulturalnym,  

 wykształceniu ucznia o wysokim poziomie wiedzy i umiejętności,  

 wykształceniu ucznia samodzielnego, poszukującego i otwartego na wiedzę,  

 wykształceniu postaw: uczciwości, odpowiedzialności, sumienności i pracowitości,  

 kształtowaniu postaw patriotycznych i odpowiedzialności za Ojczyznę.  

 wszechstronnej pomocy dla uczniów z deficytami, problemami zdrowotnymi i rodzinnymi,  

 wzmacnianiu poczucia tożsamości narodowej, przywiązania do historii i tradycji 
narodowych,  

 angażowaniu się w wolontariat,  

 przygotowaniu uczniów do wyboru zawodu i drogi dalszego kształcenia.  
 
Absolwent Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej w Sokołowie jest Polakiem 
umiejącym żyć godnie i poruszać się w otaczającym Go świecie oraz będzie:  
 wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na kontynuowanie nauki na kolejnym 
etapie edukacyjnym,  

 świadomy siebie i odpowiedzialny,  

 sprawnie zdobywał potrzebną mu wiedzę z różnych źródeł informacji,  
 



 
 wyposażony w wiedzę na temat otaczającego go świata i umiejętność jej wykorzystywania 
w codziennym życiu,  

 kształtował swoje środowisko w sposób kreatywny,  

 prawidłowo funkcjonował w społeczeństwie, komunikatywny i asertywny,  

 wyposażony we właściwe zachowania i postawy zgodnie z zasadami etyki,  

 miał poczucie przynależności do najbliższego środowiska,  

 przygotowany do uczestnictwa w życiu społecznym,  

 potrafił współpracować w grupie,  

 miał poczucie własnej wartości,  

 znał swoje słabe i mocne strony,  

 dbał o swój wygląd i higienę osobistą.  
 
Idealnym absolwentem naszej szkoły będzie uczeń przygotowany do dalszej nauki na 

wyższych etapach kształcenia oraz do życia we współczesnym świecie. Ma to być człowiek 

samodzielny, aktywny, zaradny, otwarty, odpowiedzialny, ciekawy świata, krytyczny, 

rozważny, prawy, tolerancyjny, empatyczny.  

Przewidywane efekty:  

 uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki w nauce, potwierdzone egzaminami po szkole 

podstawowej;  

 uczniowie uczestniczą i zajmują wysokie lokaty w konkursach przedmiotowych, 

artystycznych, językowych i sportowych na etapie gminnym, powiatowym, rejonowym           

i ogólnopolskim;  

 kadra pedagogiczna jest otwarta na wyzwania, stale się dokształcająca, podejmująca 

twórcze działania z dziećmi, obdarzona zaufaniem rodziców, którzy aktywnie włączają się do 

prac na rzecz dzieci i szkoły.  

 nauczyciele dokonują samoewaluacji, stosują różnorodne formy i metody nauczania, 

nieustannie rozwijają się indywidualnie oraz uczestniczą w różnych formach działania 

zespołowego;  

 szkoła jest miejscem bezpiecznym i przyjaznym, miejscem, do którego dzieci uczęszczają  

z radością i bez obaw.  



Głównym celem kształcenia i wychowania w naszej placówce jest ukształtowanie człowieka 

aktywnego, otwartego oraz samodzielnego. 

 

IV.  Założenia ogólne /cele ogólne/ 

 

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

promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym 

na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:  

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych,  

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej,  

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

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania 

wyborów, a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych,  

4) aksjologicznej /duchowej/ – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawcza, edukacyjną, informacyjną             

i profilaktyczną wśród uczniów, nauczycieli, rodziców i pracowników szkoły. Działalność ta 

odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, debat, szkoleń, przedstawień   

i spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

 

V.  Cele szczegółowe 

Działalność wychowawcza: 
 
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 lub placówce, 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 sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym,  

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze , sztuce narodowej              

i światowej,  

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych.  

 

Działalność edukacyjna :  

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, 

7) kształcenie umiejętności postępowania/ zachowania się w sytuacjach kryzysowych 

(ewakuacja, nagłe zdarzenia zagrażające życiu i zdrowiu). 

 

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:  

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych                   

i profilaktycznych związanych: uzależnieniem od Internetu, cyberprzemocy, 

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 ceberprzemocy, uzależnień od Internetu, 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,  

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, cyberprzemocą, 



5) wspieranie uczniów i rodziców w sytuacji wprowadzenia pracy zdalnej – nauczania 

zdalnego. 

  
 
Działalność profilaktyczna:  

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, uzaleznień od 

Internetu, telefonu 

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 np. 

uzależnienia od Internetu, telefonu 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,  

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,     

w tym uzależnienia od Internetu, telefonu, 

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.  

 

VI  Zadania profilaktyczne programu to: 

 

o Zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole m.in. w sytuacjach 

zagrażających bezpieczeństwu, zdrowiu i życiu uczniów, 

o Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

o Ochrona zdrowia swojego i innych osób w okresie pandemii Covid-19 

o Motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów samodyscypliny w zakresie 

przestrzegania zasad higieny w szkole, 

o Wzbudzanie odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie, 

o Promowanie zdrowego stylu życia, 

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

o Rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych /lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu                   

i narkotyków/, 

o Prowadzenie działań diagnostycznych (wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, 

wychowawców i in. pracowników szkoły) w zakresie występujących w środowisku 

szkolnym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

o Eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

o Uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, 

telefonów komórkowych i telewizji, 

o Wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

o Uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

VII . Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej 

 



Celem diagnozy środowiska szkolnego jest opracowanie i stworzenie jak najlepszych 

warunków rozwojowych dla dzieci i uczniów przebywających w szkole. Diagnoza ma 

również na celu modyfikację programu wychowawczo-profilaktycznego zgodnie                     

z potrzebami oraz oczekiwaniami uczniów, nauczycieli i rodziców. 

I  Dokonując analizy środowiska szkolnego uwzględniono: 

1. raporty z ewaluacji wewnętrznej, 

2. analizę ankiet przeprowadzonych wśród rodziców, uczniów i nauczycieli dotyczących 

oczekiwań wobec zmian w Programie Wychowawczo-Profilaktycznym oraz poczucia 

bezpieczeństwa dzieci, 

3. przeprowadzone rozmowy z uczniami, rodzicami oraz wychowawcami klas                         

i nauczycielami, 

4. przeprowadzone obserwacje i wynikające z nich wnioski oraz diagnozy nauczycieli, 

5. analizę i ocenę realizacji zadań z programu wychowawczo-profilaktycznego za ubiegły rok 

szkolny. 

II  Diagnozując środowisko szkolne wzięto również pod uwagę: 

1. analizę uzyskanych ocen zachowania, 

2. analizę wyników w nauce, 

3. analizę frekwencji uczniów na zajęciach szkolnych i pozaszkolnych, 

4. realizowane w szkole formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

Biorąc pod uwagę analizę danych uzyskanych podczas diagnozy wyodrębniliśmy czynniki 

ryzyka oraz czynniki chroniące dla uczniów naszej szkoły, które posłużyły jako punkt wyjścia 

do ustalenia właściwych kierunków oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych. 

 

 

Czynniki ryzyka 

1. Trudności niektórych uczniów w nauce. 

2. Brak motywacji do nauki. 

3. Trudności uczniów w czasie nauczania zdalnego /brak Internetu, słaby zasięg, za 

mało komputerów w rodzinie/ 

4. Trudności niektórych uczniów w radzeniu sobie w trudnych sytuacjach, ze stresem. 

5. Trudności w rozwiązywaniu konfliktów /nieprzyjazne relacje między uczniami/. 

6. Nieumiejętność radzenia sobie niektórych uczniów z nieprzyjemnymi uczuciami. 

7. Dominacja jednego ucznia nad pozostałą częścią klasy. 

8. Osamotnienie niektórych uczniów. 



9. Agresja słowna i fizyczna. 

10. Używanie wulgaryzmów. 

11. Nadużywanie korzystania z telefonów komórkowych i Internetu wśród niektórych 

uczniów. 

 

Czynniki chroniące 

1. Systematyczne uczęszczanie uczniów do szkoły. 

2. Działania integrujące zespoły klasowe. 

3. Personalizacja uczniów. 

4. Dobra atmosfera w szkole i w klasie. 

5. Poczucie bezpieczeństwa w szkole. 

6. Wsparcie wychowawców, nauczycieli, rodziców w razie trudności i problemów 

występujących wśród uczniów. 

7. Stworzenie dobrej płaszczyzny współpracy z rodzicami na poziomie klasowym. 

8. Włączanie rodziców w pracę wychowawczą oraz w organizację szkolnych imprez i 

uroczystości szkolnych i klasowych. 

9. Rozwijanie kompetencji wychowawczych nauczycieli, wychowawców /szkolenia, 

warsztaty, samodoskonalenie/ 

10. Zwracanie uwagi na postawy patriotyczne i obywatelskie, wychowanie do wartości 

 

Dokonując analizy przeprowadzonej diagnozy ( obserwacje, rozmowy, wywiady) problemów 

występujących w środowisku szkolnym ustalono przejawy zachowań problemowych . 

1. Brak motywacji do nauki u niektórych uczniów, trudności w nauce. 

2.Nierespektowane są normy społeczne przez niektórych uczniów/ zasady zachowania się 

uczniów w szkole/, w tym zachowania agresywne, przezywanie, bicie, popychanie, 

wyśmiewanie, niekulturalne traktowanie innych, osamotnienie. 

3. Umiejętności interpersonalne uczniów, radzenie sobie ze stresem, pokojowe 

rozwiązywanie konfliktow. 

4.Absencja niektórych rodziców na zebraniach klasowych., 

5. Nadużywanie przez niektórych uczniów korzystania z telefonu komórkowego i Internetu. 

 

Na podstawie przeprowadzonych badań ustalono potrzeby uczniów, rodziców i nauczycieli 

dotyczące pracy wychowawczo-profilaktycznej w szkole. 



1. Przeprowadzenie warsztatów, pogadanek dotyczących: radzenia sobie ze stresem, 

zapobiegania zagrożeniom i  uzależnieniom, bezpieczeństwa w sieci, przeciwdziałania 

agresji, dobrego wychowania, ochrony zdrowia w sytuacji pandemii Covid-19 

zdrowego stylu życia, pierwsza pomoc. 

2. Rozważyć potrzebę zatrudnienia pedagoga szkolnego. 

3. Wpajanie zasad dobrego wychowania, wychowania do wartości, współżycia 

społecznego, poszanowania godności drugiego człowieka, kultury słowa, tolerancji i 

otwartości na innych. 

4. Zachęcanie do rozwijania zainteresowań, poznawania tradycji historycznych, postaw 

patriotycznych, przywiązania do regionu. 

 

 

VIII  Kryteria efektywności 

 

1. Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny,                       

a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas 

planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3. Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 

przy jego realizacji. 

 

IX  Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

1. Dyrektor Szkoły: 

a/ dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej                      

i opiekuńczej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b/wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c/stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie 

uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, religijnej, 

d/kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e/rozpoznaje potrzeby, wspiera nauczycieli, uczniów i rodziców w czasie nauczania 

zdalnego, 

f/organizuje szkolenia dla nauczycieli, 



g/dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

2. Nauczyciele: 

a/uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

b/mają obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego, 

c/wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

d/udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, 

e/wspierają uczniów w czasie nauczania zdalnego, 

f/odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej 

terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych, 

g/ świadczą pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

h/współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczo-

profilaktycznych, 

i/egzekwuje wśród uczniów przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i higieny w związku            

z Covid-19. 

3. Wychowawca klasy: 

a/prowadzi we współdziałaniu z innymi wychowawcami i nauczycielami szkolenia                  

i konsultacje dla rodziców, 

b/współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

c/dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę wychowawczą nad 

powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagających ich rozwój 

i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie, 

d/poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

e/uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 

wartości, 



f/realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły, 

g/współpracują z innymi nauczycielami, rodzicami uczniów, specjalistami, 

h/koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie; 

i/uświadamiają rodzicom/opiekunom jaką rolę odgrywa wyznawanie przez nich                

i podejście do odpowiednich wartości w życiu, 

j/udzielają rodzicom/opiekunom informacji na temat działalności Poradni Rodzinnych, 

gdzie mogą szukać pomocy w razie problemów rodzinnych, 

4. Rodzice: 

a/współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci, 

b/współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

c/uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

d/współpracują z wychowawcami i innymi nauczycielami, 

e/dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci. 

5. Samorząd Uczniowski: 

a/ jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej, rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

b/ uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

c/ współpracuje z Rada Pedagogiczną, 

d/ prowadzi różnorodne akcje, rozwija kreatywność i przedsiębiorczość członków i innych 

uczniów, 

e/  propaguje ideę samorządności, 

f/ dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycje, 

g/ może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

W  roku szkolnym 2021/2022 najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na:  

 Ochronę zdrowia uczniów w sytuacji pandemii Covid-19 



 Zapewnienie dodatkowej opieki i pomocy uczniom szczególnie w sytuacjach 

kryzysowych wywołanych np. pandemia Covid-19, 

o wspomaganie rozwoju ucznia w sferze fizycznej, emocjonalnej, społecznej                    

i duchowej,  

o przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie),  

o wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

o budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej,  

o wzbudzanie poczucia przynależności do grupy,  

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

o rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, 

o rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów, 

o profilaktykę uzależnień, przeciwdziałanie przemocy, agresji,  

o przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych,  

o profilaktykę bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego uczniów, 

o troskę o szeroko pojęte bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców, 

a także: 

 

Wnioski z podsumowania pracy szkoły z r. szk. 2020/2021 

 Mobilizować uczniów do systematycznego przygotowywania się do sprawdzianów, 

prac klasowych i egzaminów końcowych, do systematycznej pracy i nauki poprzez 

aktywne uczestnictwo w lekcjach, w zajęciach dodatkowych oraz samodzielnej pracy. 

 Stosować takie metody i sposoby oceniania uczniów, które pozwolą stwierdzić ich 

rzeczywista wiedzę i umiejętności oraz samodzielna pracę. 

 Aktywizować uczniów do aktywności społecznej i twórczej na rzecz szkoły, 

środowiska i własnego samorozwoju. 

 W dalszym ciągu prowadzić działalność uświadamiającą wśród uczniów i rodziców 

dotyczącą niebezpieczeństw i zagrożeń współczesnego świata /koronawirus, 

cyberprzemoc, uzależnienia/. 

 

 



Wnioski z ewaluacji wewnętrznej,   

1.Mobilizować uczniów do systematycznego udziału w zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Doskonalić umiejętności w pracy z uczniami z dysfunkcjami. 

3. Zachęcać rodziców do większego zaangażowania  i współdziałania z nauczycielami, w celu 

zwiększenia efektywności pomocy udzielanej ich dzieciom. 

 

1. Wypracowane formy i metody pracy podczas nauczania zdalnego wykorzystywać 

podczas nauczania stacjonarnego lub zdalnego. 

2. Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym. 

 

 

Rekomendacje wynikające z wniosków z ewaluacji wewnętrznej w r.szk. 2020/2021 

1. Podjęcie działań mających na celu poprawę jakości połączenia internetowego. 
2. Uświadomienie uczniom i rodzicom wpływu absencji na wyniki w nauce. 
3. Zmobilizowanie uczniów do udziału w dodatkowych zajęciach w celu 

podniesienia wyników w nauce. 
4. W dalszym ciągu należy wzbogacać bazę dydaktyczną szkoły w narzędzia 
informatyczne, systematycznie modernizować pracownię informatyczną w nowy 
sprzęt komputerowy. 
5. W miarę możliwości i zapotrzebowania zakupić odpowiednie programy 
multimedialne wspierające pracę nauczyciela i ucznia. 
6. Zachęcać uczniów do ciągłego rozwijania swoich wiadomości i umiejętności                                         
z wykorzystaniem środków multimedialnych. 

 

X  Ewaluacja programu 

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie. Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą 

doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych              

w kolejnym roku szkolnym. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez m.in.: 

a) Obserwację zachowań uczniów, 

b) Analizę dokumentacji wychowawców i nauczycieli, 

c) Przeprowadzanie badań np. ankietowych, wywiadów wśród uczniów, rodziców            

i nauczycieli, 



d) Rozmowy z rodzicami, 

e) Wymianę spostrzeżeń w zespołach nauczycieli, 

 

 

Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym  
dla uczniów klas I - III. 
OBSZARY ZADANIA O CHARAKTERZE 

WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNYM 
 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Wzajemne poznawanie się i 
integrowanie. 

1.Uczniowie biorą udział w zabawach 
integrujących grupę lub zespół 
klasowy. 
2.Udział w uroczystościach klasowych 
i szkolnych. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Tworzenie warunków rozwoju 
indywidualnych 
zainteresowań. 
 

1.Prowadzenie zajęć rozwijających 
zainteresowania uczniów, 
świetlicowych. 
2.Indywidualna praca z uczniem 
wybitnie uzdolnionym - przygotowanie 
go do konkursów. Organizacja             
i uczestnictwo w różnego rodzaju 
konkursach. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Poznanie reguł zachowania w 
miejscach publicznych. 

1.Uczniowie stosują formy dobrego 
zachowania. 
2.Biorą udział w imprezach 
kulturalnych z zachowaniem zasad 
bezpieczeństwa i dobrego zachowania. 
3.Egzekwowanie właściwego 
zachowania uczniów wobec osób 
starszych, dorosłych, rówieśników. 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

Przeciwdziałanie agresji          
i przemocy utrudniających 
życie we współczesnym 
świecie. 

1. Praca nad doskonaleniem cech 
swojego charakteru. 
2. Uczestnictwo w zajęciach mających 
na celu wyeliminowanie 
niepożądanych zachowań. 
3. Udział uczniów w spotkaniu 
informacyjnym z zakresu bezpiecznego 
korzystania z Internetu, przemocy       
w Internecie 
4.Udział uczniów w profilaktyce 
bezpieczeństwa fizycznego                     
i cyfrowego. 
5.Dbałość o przestrzeganie procedur 
bezpieczeństwa w czasie pandemii 



Covid-19. 
 

BEZPIECZEŃSTWO 
 

Bezpieczeństwo. 1. Nauczyciele zapoznają uczniów                
z regulaminami, zasadami zachowania 
się ucznia w szkole, systemem nagród  
i kar obowiązującym w szkole. 
2.Organizacja pogadanek, zajęć 
warsztatowych dotyczących 
bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły, w szkole, w domu, na 
podwórku, w czasie różnych zabaw itp. 
3. Zapoznanie uczniów z telefonami 
alarmowymi, z zasadami pierwszej 
pomocy. 
4. Zapoznanie z zasadami BHP na 
lekcjach. 
5.Udział w ogólnoszkolnych próbach 
ewakuacyjnych 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Wdrażanie ucznia do 
samodzielności. 

1.Uczestnictwo w pogadankach 
dotyczących samodzielności                
w wykonywaniu czynności 
samoobsługowych i pracy na lekcji. 
2. Samodzielne korzystanie z biblioteki 
szkolnej - uczniowie poznają zasoby               
i zachęcani są do czytelnictwa. 
3. Samodzielne korzystanie ze stołówki 
szkolnej. 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Tolerancja dla inności. Prawa 
dziecka. 

1.Poznanie i przestrzeganie praw         
i obowiązków ucznia oraz Praw 
Dziecka. 
2.Uświadomienie dzieciom, do kogo 
mogą się zwrócić z prośbą o pomoc. 
3. Uczestniczenie w pogadankach na 
temat tolerancji szacunku dla drugiego 
człowieka. 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Dbałość o dobry klimat w 
szkole. Wzmacnianie 
pozytywnego klimatu w 
szkole. 

1.Obserwacja zachowań na tle 
rówieśników. 
2. Współpraca z Samorządem 
Uczniowskim 
3.Koltywowanie tradycji klasowych, 
szkolnych /w miarę możliwości/ 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Kształtowanie postaw 
obywatelsko – patriotycznych. 
Wychowanie do wartości, 
wrażliwości na dobro, 
piękno. Kształtowanie 
postawy zaangażowania 
społecznego. 

1.Uczniowie kultywują tradycje  
związane z najbliższą okolicą, krajem. 
2.Kształtowanie przywiązania do kraju 
i jego kulturowego dziedzictwa. 
2. Poznają symbole narodowe               
i europejskie. 
3.Uczestniczą w uroczystościach                
o charakterze szkolnym i państwowym. 
4.Zapoznawanie z sylwetką patrona 



szkoły. 
5.Uczenie szacunku do symboli 
narodowych 
6. Budowanie systemu wartości-
przygotowanie do rozpoznawania 
podstawowych wartości-dobro, 
piękno. 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Przygotowanie uczniów do 
praktycznego wykorzystania 
wiedzy. 

1.Rozwijanie kompetencji cyfrowych 
na wszystkich zajęciach edukacyjnych.. 
2.Uczestniczenie w spektaklach 
teatralnych. 
3.Korzystanie z różnorodnych źródeł 
informacji. 

DOJRZAŁOŚĆ 
ZDROWOTNA 

Propagowanie zdrowego stylu 
życia. Promowanie zasad 
dbałości o zdrowie. 

1.Praca na zajęciach lekcyjnych           
i pozalekcyjnych, w organizacjach 
działających w szkole. 
2.Uczestnictwo w konkursach 
profilaktycznych. 
3.Kontynuacja programów: „Mleko 
w szkole”, „Owoce w szkole”. 
4.Motywowanie i egzekwowanie 
samodyscypliny w zakresie 
przestrzegania zasad higieny w 
związku z Covid-19. Respektowanie 
działań wynikających z Regulaminu  
Reżimu sanitarnego. 
5.Wzbudzanie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo i zdrowie swoje            
i innych osób. 
6.Kształcenie i wzmacnianie norm 
przeciwnych paleniu oraz piciu 
alkoholu przez dzieci i młodzież 
poprzez pogadanki. 
7. Wdrażanie informacji o higienie 
ciała, racjonalnym odżywianiu się. 
8. Rozwijanie sprawności fizycznej 
szczególnie na lekcjach wychowania 
fizycznego. 
9. Dbałość o czystość, ład, wietrzenie 
sal i estetykę otoczenia. 

BEZPIECZEŃSTWO Eliminowanie napięć 
psychicznych spowodowanych 
niepowodzeniami szkolnymi 
oraz trudnościami                   
w kontaktach z rówieśnikami. 
 

1.Organizacja zajęć: dydaktyczno – 
wyrównawczych,   zajęć korekcyjno – 
kompensacyjnych,terapii 
logopedycznej. 
2.Indywidualne rozmowy z 
pedagogiem, psychologiem. 
3.Współpraca z poradnią 
psychologiczno – pedagogiczną. 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Pomoc rodzicom, 
nauczycielom w 

1.Bieżące informowanie rodziców                 
o sytuacji dziecka w szkole i poza nią. 



rozwiązywaniu problemów 
wychowawczych. 
Wspieranie wychowawczej 
roli rodziny. 

2.Dostarczenie aktualnych informacji 
rodzicom, nauczycielom, opiekunom 
na temat skutecznych sposobów 
prowadzenia działań wychowawczych 
i profilaktycznych poprzez spotkania ze 
specjalistami. 
3.Indywidualne rozmowy z uczniem i 
rodzicem. 
 4.Konsultacje dla rodziców. 
5.Podejmowanie wspólnych inicjatyw 
w zakresie rozwiązywania trudności 
lub eliminowania zagrożeń. 
6.Zapoznanie rodziców ze Statutem 
Szkoły, Programem Wychowawczo-
Profilaktycznym,i regulaminami, 
programami. 
6. Udostępnianie wykazu instytucji, 
gdzie można uzyskać pomoc 
specjalistyczną. 
7.Doskonalenie kompetencji 
nauczycieli 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie. 

Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z 
uczniem, z rodzicami, w razie 
konieczności wszczęcie odpowiedniej  
procedury /współpraca z pedagogiem/ 

 



Treści i działania o charakterze wychowawczo –profilaktycznym  
dla uczniów klas  IV - VIII. 
 
OBSZARY ZADANIA O CHARAKTERZE 

WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNYM 
 

SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ 

DOJRZAŁOŚĆ 
DUCHOWA 

Rozwój osobowości ucznia. 1. Wspomaganie umiejętności 
samopoznania: 
• wykorzystywanie sytuacji szkolnych 
do treningu rozpoznawania własnych 
emocji, uczuć, predyspozycji 
i deficytów, 
• wdrażanie do autorefleksji i 
samokontroli: 
• kształtowanie umiejętności 
kontrolowania zachowania 
i panowania nad emocjami 
i kreowania własnego wizerunku, 
• wdrażanie do samooceny, 
3. Umiejętność wykorzystania 
własnego potencjału: 
• motywowanie do systematycznej 
nauki szkolnej, 
• rozbudzanie i poszerzanie 
zainteresowań uczniów 
• stwarzanie warunków do realizowania 
działań wynikających z zainteresowań, 
• rozwijanie zdolności twórczego 
myślenia, kreatywności, 
innowacyjności, przedsiębiorczości 
• kreowanie warunków sprzyjających 
rozwojowi indywidualnych talentów 
i uzdolnień, 
• pomoc w radzeniu sobie z własnymi 
niedoskonałościami, 
• kształtowanie hierarchii wartości, 
• praca z uczniem zdolnym, 
• praca z uczniem o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych; 
4. Uczestnictwo w zajęciach 
pozalekcyjnych. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
PSYCHICZNA 

Wyposażenie ucznia w 
umiejętności niezbędne do 
współdziałania w zespole. 

1.Przypomnienie zasad zachowania 
obowiązujących w szkole. 
 2.Zapoznanie uczniów z normami 
współżycia społecznego poprzez: 
• promowanie zasad bezpiecznego 
i kulturalnego zachowania się, 
• poszanowanie praw i potrzeb innych, 



3.Doskonalenie kompetencji 
emocjonalnych 
i społecznych poprzez: 
• wdrażanie do empatii, 
• współpraca w zespołach, 
• realizacja projektów, 
• kształtowanie umiejętności 
i efektywnego zachowania się 
w sytuacjach trudnych, konfliktowych, 
ryzykownych, 
4.Podejmowanie działań 
integrujących zespoły klasowe. 
5.Eliminowanie zachowań 
agresywnych poprzez: 
• kształtowanie umiejętności 
nieagresywnego rozwiązania 
konfliktów i zachowania się w sytuacji 
problemowej, 
• rozpoznawanie i nazywanie zachowań 
agresywnych 
6.Przypomnienie systemu nagród i kar 
obowiązujących w szkole. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Bezpieczeństwo. 
Przygotowanie do 
podejmowania i pełnienia ról 
społecznych i obywatelskich. 
Kształtowanie postawy 
szlachetności, 
zaangażowania społecznego. 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami 
szkoły (Statut, regulaminy, procedury). 
2. Wytworzenie potrzeby aktywnego 
udziału w życiu szkoły, stymulowanie 
postaw prospołecznych poprzez: 
• zachęcanie do aktywnego udziału 
w życiu szkoły,  
- docenianie każdej aktywności, 
zaangażowania ucznia. 
• poszanowanie mienia szkoły, 
• tworzenie zwyczajów i tradycji 
szkoły. 
3.Organizacja pogadanek, zajęć 
warsztatowych dotyczących 
bezpieczeństwa w drodze do i ze 
szkoły, w szkole, w domu, na 
podwórku, w czasie różnych zabaw itp. 
4. Zapoznanie uczniów z telefonami 
alarmowymi, z zasadami pierwszej 
pomocy. 
5. Zapoznanie z zasadami BHP na 
lekcjach. 
6.Udział w ogólnoszkolnych 
działaniach profilaktycznych w zakresie 
bezpieczeństwa fizycznego i cyfrowego 
uczniów. 
7.Uczenie samodzielności i 



przedsiębiorczości, odpowiedzialności 
poprzez udział w różnych działaniach 
organizowanych przez SU 
8.Mobilizowanie uczniów do włączania 
się do działań podejmowanych przez 
szkołę, SU, do udziału w wycieczkach, 
wyjazdach, konkursach, życiu szkoły. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Kształtowanie postaw 
patriotycznych 
Przygotowanie do życia w 
społeczeństwie. 

1.Zapoznanie uczniów z historią 
najbliższego miasta, rejonu, zabytkami, 
kulturą, znaczenie jego herbu itp. 
2.Wychowanie do wartości przez 
kształtowanie postaw obywatelskich i 
patriotycznych- udział uczniów w 
ogólnopolskiej akcji Narodowe 
czytanie „Moralność pani 
Dulskiej”.Wieczornica dla 
społeczności szkolnej i lokal;nej z 
okazji 11 Listopada/w razie 
możliwości/. 
3. Ukazywanie sylwetki patrona szkoły. 
4.Uczenie szacunku do symboli 
narodowych/gazetki, wystawy, 
uroczystości/.Kształtowanie nawyku 
właściwej postawy podczas 
uroczystości i eksponowania symboli 
narodowych i państwowych. 
5.Uczestnictwo w akademiach, apelach 
przygotowanych przez uczniów/w razie 
możliwości/. 
6.Kształtowanie przywiązania do 
kraju i jego kulturowego dziedzictwa. 
7.Kształtowanie tożsamości narodowej 
przy jednoczesnym otwarciu na 
wartości kultury innych krajów. 
8. Wykonanie okazjonalnych gazetek 
na holu szkoły. 
9.Integrowanie dzieci ze 
specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi z zespołem klasowym, 
szkolnym. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
ZDROWOTNA 

Kształtowanie postaw i 
nawyków 
proekologicznych. 
Rozwijanie postawy 
odpowiedzialności za 
środowisko naturalne. 
 

 1.Zajęcia na lekcjach przyrody, 
biologii, geografii chemii, fizyki. 
2.Uczestnictwo w konkursach 
związanych z tematyką ekologiczną. 
3.Działania ekologiczne- projekt 
ekologiczny, apel 
4.Udział uczniów w działaniach koła 
LOP 



 
DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Pomoc materialna dzieciom z 
rodzin o niskim statusie 
materialnym. 

1.Współpraca z GOPS i MOPS. 
2. Pozyskanie sponsorów. 
3. Współpraca z parafią 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Integrowanie działań 
wychowawczych szkoły i 
rodziny. 
Wspomaganie 
wychowawczej roli rodziny. 

1.Kultywowanie tradycji rodzinnych, , 
klasowych, szkolnych. 
2.Spotkania rodziców z 
wychowawcami na zebraniach i 
indywidualne konsultacje. 
3.Udział rodziców w organizowanych  
przez szkołę uroczystościach i 
imprezach szkolnych/w razie 
możliwości/. 
4.Organizacja zajęć Wychowania do 
życia w rodzinie. 
5.Realizacja programów 
profilaktycznych. 
6.Usprawnienie obiegu informacji 
poprzez wprowadzenie dziennika 
elektronicznego. 

DOJRZAŁOŚĆ 
ZDROWOTNA 

Zdrowy styl życia. 1.Ochrona zdrowia swojego i innych 
osób w sytuacji pandemii Covid-19 
/pogadanki/ 
2.Motywowanie i egzekwowanie 
wśród uczniów samodyscypliny w 
zakresie przestrzegania zasad 
higieny. 
3.Wzbudzanie odpowiedzialności za 
bezpieczeństwo i zdrowie. 
4.Pogadanki na tematy zdrowia i 
zdrowego trybu życia na godzinach 
wychowawczych i zajęciach 
edukacyjnych. 
5.Wdrażanie informacji o higienie 
ciała, racjonalnym odżywianiu się. 
6.Rozwijanie sprawności fizycznej 
szczególnie na lekcjach wychowania 
fizycznego. 
7.Dbałość o czystość, ład i estetykę 
otoczenia. 
8.Organizacja konkursów wiedzy, 
plastycznych dotyczących promocji 
zdrowia. 
9.Doskonalenie kompetencji nauczyciel 
i wychowawców w zakresie 
profilaktyki uzależnień w formie 
szkoleń i kursów. 
10.Udział w programie „Trzymaj 
formę” 



 
DOJRZAŁOŚĆ 
PSYCHICZNA 

Profilaktyka zagrożeń. 
Przeciwdziałanie zagrożeniom 
związanym z uzależnieniami 

Prowadzenie działań diagnostycznych 
(wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, 
wychowawców i in. pracowników 
szkoły) w zakresie występujących w 
środowisku szkolnym czynników 
chroniących i czynników ryzyka, ze 
szczególnym uwzględnieniem zagrożeń 
związanych z używaniem substancji 
psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych substancji 
psychoaktywnych. 
1.Środki i substancje psychoaktywne: 
• diagnoza środowiska ucznia, 
• wyposażenie uczniów, rodziców 
i nauczycieli w wiedzę 
o uzależnieniach i możliwościach 
szukania pomocy w sytuacji sięgania po 
narkotyki, dopalacze, alkohol, nikotynę, 
• gazetki ścienne, 
• bieżące informowanie 
rodziców / prawnych opiekunów 
o widocznej zmianie w zachowaniu 
dziecka, o swoich sugestiach 
i spostrzeżeniach. 
2. Agresja, przemoc psychiczna, 
zachowanie dyskryminacyjne, 
cyberprzemoc, uzależnienia od 
Internetu, telefonu: 
• systematyczna edukacja uczniów 
w zakresie radzenia sobie z własnymi 
trudnymi uczuciami oraz w zakresie 
ochrony przed agresją, przemocą, 
bezpieczeństwem w sieci 
• zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad 
i norm obowiązujących w szkole 
• pogadanki, lekcje wychowawcze, 
• stała współpraca z pracownikami 
szkoły w zakresie zaobserwowanych 
negatywnych zachowań uczniów 
• reagowanie na wszystkie niepożądane 
zachowania ucznia, 
• spotkania z przedstawicielami Policji 
dotyczące odpowiedzialności 
nieletnich. 
3.Ukształtowanie pożądanych 
społecznie postaw wobec zagrożeń 
cywilizacyjnych poprzez: 
• propagowanie wiadomości 
dotyczących zagrożeń cywilizacyjnych 



(terroryzm, głód, choroby) 
• jak sobie radzić i gdzie szukać 
pomocy, 
• omawianie zagrożeń związanych 
z korzystaniem z Internetu, ujawnienia 
danych osobowych. 
4.Zorganizowanie spotkań 
informacyjnych dla uczniów i rodziców 
z np. policjantem, psychologiem z 
zakresu przemocy w Internecie. 
5. Opracowanie i egzekwowanie zasad 
korzystania z telefonów komórkowych 
i innych urządzeń elektronicznych 
umożliwiających przesyłanie danych 
oraz rejestrujących obrazy i dźwięki. 
6.Upowszechnianie wśród uczniów 
materiałów edukacyjnych dotyczących 
odpowiedniego korzystania z nowych 
mediów. 
 

DOJRZAŁOŚĆ 
SPOŁECZNA 

Przeciwdziałanie przemocy w 
rodzinie. 

1. Diagnoza środowiska: 
• wczesne wykrywanie form przemocy 
wśród uczniów, 
• ochrona ofiar przemocy: rozmowy 
z uczniem, konsultacje z rodzicami, 
w razie konieczności wszczęcie 
odpowiedniej procedury. 
2. Współpraca z instytucjami 
udzielającymi pomocy i wsparcia. 
3 Pogłębianie wiedzy pedagogicznej 
w zakresie problematyki przemocy, 
uczestnictwo w szkoleniach. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UCHWAŁA nr ………/2021 

z dnia … września 2021 r. 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Marii Kownackiej w Sokołowie 

w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

na rok szkolny 2021/2022 

 

 

Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz §……… Regulaminu Rady Rodziców uchwala się, co 

następuje: 

 

                                                                 §1 

Po zapoznaniu się z projektem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

opracowanego przez Radę Pedagogiczną postanawia się uchwalić program na rok szkolny 

2021/2022. 

                                                     §2  

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2021/2022 stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

                                                      

                                                     §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

…………………………………. 

                                                                                                                 czytelny podpis 

 
 
 
 
 
 
 
 



UCHWAŁA nr ………/2019 

z dnia … września 2019 r. 

Rady Rodziców Szkoły Podstawowej 

im. Marii Kownackie w Sokołowie 

w sprawie uchwalenia Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

na rok szkolny 2019/2020 

 

 

Na podstawie art.84 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 

(Dz.U. z 2017r., poz. 59) oraz §……… Regulaminu Rady Rodziców uchwala się, co 

następuje: 

 

                                                                 §1 

Po zapoznaniu się z projektem Programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

opracowanego przez Radę Pedagogiczną postanawia się uchwalić program na rok szkolny 

2019/2020. 

                                                     §2  

Program wychowawczo-profilaktyczny na rok 2019/2020 stanowi załącznik nr 1 do 

niniejszej uchwały. 

                                                      

                                                     §3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Rodziców 

…………………………………. 

                                                                                                       

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


