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           PROGRAM WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNY  - PRZEPISY PRAWA 

  
• 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 2021 r. poz. 967 ze zm.). 

• Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2020 r. poz. 1327 oraz z 2021 r. poz. 4 i 1237) 
• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z  2021 r. poz. 1082). 

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

jedn. Dz.U. z 2021 r. poz. 1119 ze zm.). 

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 2050). 

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

tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 276 ze zm.). 

• 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 ( tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 

1449.). 

• Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022. 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  

(Dz.U. z 2021 r. poz.1525). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach . (Dz.U.  

z 2020 r. poz.1386).  

• „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” 

- zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy 

psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 

• Statut Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym . 

 

WSTĘP 

 

Nie zawsze możemy kształtować 

lepszą przyszłość dla naszych dzieci, 

ale zawsze powinniśmy kształtować 

nasze dzieci dla czekającej je przyszłości.” 

Franklin Roosvelt 

 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej 

w   Popowie Borowym opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez  Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy.  

Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta 

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

musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej 

funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie 

wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej 
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dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej  i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

 

      Treści Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem,   w tym warunkami 

 i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów 

nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań 

wychowawczych  zawartych  w  podstawie  programowej  kształcenia  ogólnego,  uwzględniając    kierunki  

i formy oddziaływań  wychowawczych,  których   uzupełnieniem  są  działania profilaktyczne skierowane do 

uczniów, rodziców i nauczycieli.  

   Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w zakresie 

występujących  w  środowisku   szkolnym  potrzeb  rozwojowych   uczniów, w  tym czynników chroniących  

i czynników ryzyka, ze szczególnych uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych oraz innych problemów 

występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

• wyników ewaluacji (np. wewnętrznej), 

• wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

• ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 

2020 /2021 

• innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. uwagi, spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, 

uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspieranie dzieci 

 i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem 

jest kultywowanie tradycji  szkoły. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

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

szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły 

(dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 

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    udostępnienia  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 
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korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia 

wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne. 

5. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

 

 

I. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym to placówka oświatowo-wychowawcza o 

charakterze publicznym. Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat. Organem prowadzącym szkołę jest 

Gmina Nasielsk. W szkole istnieją dwa odziały przedszkolne: ( 3-4 latków; 5-6 latków) oraz klasy: I, III, IV, 

VI-VIII . Pierwszy etap kształcenia obejmuje edukację wczesnoszkolną tj. kl. I,III. Drugi etap to kształcenie 

przedmiotowe obejmujące kl. IV, VI – VIII.  

        Szkoła posiada Program Wychowawczo – Profilaktyczny dostosowany do potrzeb rozwojowych ucznia  

i środowiska lokalnego. Nauczyciele korzystają z programów nauczania przeznaczonych  dla poszczególnych 

przedmiotów w klasach V-VIII oraz edukacji wczesnoszkolnej. 

 Każdy wychowawca klasy i oddziału przedszkolnego opracowuje program wychowawczy dla swojej grupy 

dzieci – uczniów. Nauczyciele uczestniczą w konferencjach metodycznych, warsztatach, kursach 

udoskonalających. Na lekcjach stosują różnorodne metody oraz środki dydaktyczne.  

  

W roku szkolnym 2021/2022  liczebność klas wynosi:  

oddział przedszkolny( 3-4 latki)  -18,  

oddział przedszkolny( 5-6 latki)  -19, 

 klasa –I -10,  

klasa III – 7 ,  

klasa IV- 12,  

klasa VI- 10,  

klasa VII – 14,  

klasa VIII- 16.  

Łącznie 106 dzieci.     

 

Siedzibą szkoły jest budynek nr 111 w Popowie Borowym ma terenie gminy Nasielsk. Placówka jest 

na bieżąco odnawiana i remontowana. Jest zadbanym obiektem. W skład budynku wchodzi 8 sal, korytarz, 

hol, biblioteka szkolna, gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, pomieszczenie zwane kuchnią, 

szatnia, łazienki, pomieszczenie gospodarcze, szatnie sportowe ,gabinet pedagoga i logopedy, archiwum, 

sala sportowa. Każda sala wyposażona jest w nowe ławki i krzesełka, komputer, tablice, tablice interaktywne 

szafy lub regały na różnorodne pomoce.  

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym jest jednostką budżetową gminy Nasielsk.  

          Dyrektor  szkoły,   pracownicy,  uczniowie  troszczą  się  o  stan  higieniczny.  Szkoła  współpracuje  

z Samodzielnym Ośrodkiem Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. Pielęgniarka środowiskowa prowadzi 

fluoryzację, sprawdza czystość, prowadzi prelekcje na różne tematy związane ze zdrowiem i higieną, 

współpracuje z rodzicami.       

Szkoła zapewnia bezpieczeństwo uczniom i chroni ich zdrowie. Otacza opieką medyczną, prowadzi 

profilaktykę  prozdrowotną  w  oparciu  o  współpracę min.  z  Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej  

w Nasielsku. Wszyscy uczniowie mają zapewnioną ciepłą herbatę. Szkoła organizuje również pomoc 

materialną  i  rzeczową  w  ramach  akcji  charytatywnych.  Występuje  do  organu  prowadzącego   szkołę  

o udzielenie pomocy materialnej w przypadkach przekraczających możliwości szkoły.  

Kieruje do poradni psychologiczno – pedagogicznej uczniów z trudnościami w nauce. Organizuje zajęcia 

dydaktyczno –wyrównawcze w celu wyrównania braków oraz zajęcia korekcyjno – kompensacyjne. 

Zapewnia  pomoc  w  nauce  na  zajęciach   świetlicowych.   

  Szkoła prowadzi pomoc psychologiczno – pedagogiczną. Uczniowie mają zajęcia z logopedą, pedagogiem  

i oligofrenopedagogiem.  
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       W  klasach IV, VI –   VIII organizowane  są  zajęcia   edukacyjne   „Wychowanie do życia w rodzinie”. 

 Szkoła troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów współpracuje z policją, strażą pożarną oraz rodzicami 

uczniów. 

Uczniowie szkoły pochodzą ze wsi: Popowo Borowe, Popowo Północ, Jaskółowo, Lorcin, Chechnówka,  

Żabiczyn, Chrcynno, Zabłocie, Dzieci chętnie ze sobą przebywają, bawią się. Nie stwarzają konfliktów 

wychowawczych. Wśród starszych dzieci da się zauważyć kilka grupo podobnych zainteresowaniach. Osoby 

należące do danej grupy najczęściej upodobniają się do siebie. Mają wspólne zainteresowania, podobnie 

ubierają się, biorą udział w tych samych przedsięwzięciach szkoły. Zdecydowanej większości uczniom zależy 

na dobrych ocenach. Mają aspiracje ukończyć szkołę średnią, studia i zdobyć dobrą pracę.  

 Szkoła zapewnia również rozwój kulturalny ucznia, troszczy się o jego uczestnictwo w aktywności 

środowiskowej.  Dba  o   podtrzymywanie   tradycji  tj. pasowanie  dzieci klasy  pierwszej  na  uczniów  

i czytelników biblioteki szkolnej, choinka szkolna, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Żołnierzy 

Wyklętych, Wszystkich Świętych. Uczniowie zarówno klas młodszych i starszych wyjeżdżają do kina, teatru, 

biblioteki miejskiej, parku rozrywki. Dzieci mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności. W szkole 

istnieją koła zainteresowań: koło czytelnicze , zajęcia sportowe SKS . 

Na terenie szkoły działa Samorząd Uczniowski. W szkole istnieje Rada Rodziców, która stanowi reprezentację 

rodziców uczniów. Rada Rodziców współpracuje z Dyrektorem Szkoły, Samorządem Uczniowskim i z różnymi 

instytucjami kulturalnymi. Pomaga w organizacji imprez typu: mikołajki, choinka szkolna, wyjazdy do kina 

i teatru, na plac zabaw. Uczniowie szkoły często reprezentują swoje umiejętności na  konkursach   gminnych,  

międzyszkolnych,  rejonowych,  powiatowych,   ogólnopolskich.   Biorą udział  

w konkursach plastycznych, recytatorskich, matematycznych, ortograficznych, informatycznych, 

sportowych.                                                                                 

II. MISJA SZKOŁY 

Nasza szkoła  jest przyjazna i bezpieczna. Promuje zdrowy i ekologiczny styl życia, stwarza optymalne 

warunki rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantuje atrakcyjne i skuteczne nauczanie. 

To placówka, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do drugiego człowieka, 

poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa historycznego i kulturowego tak, aby poprzez 

właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. Nasza 

szkoła uwzględnia potrzeby i możliwości uczniów, rozwija ich zainteresowania i uzdolnienia. Współpracuje z 

rodziną, ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami.  

III. WIZJA SZKOŁY 

Jesteśmy po to aby: 

1. Wszechstronnie i efektywnie kształcić w poczuciu bezpieczeństwa, radości i tolerancji dla innych, 

dbając jednocześnie o harmonijny rozwój każdego naszego ucznia. 

2. Zapewnić naszym uczniom wysoką jakość nauczania, wychowania i opieki w klimacie życzliwości, 

profesjonalizmu, bezpieczeństwa i dobrej organizacji pracy.  

3. Kształtować dziecko, które świadomie dokonuje wyborów, jest wrażliwe, pewnie porusza się w 

określonym systemie wartości. 

4. Przygotować uczniów do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym się świecie XXI wieku. 

5. Wspierać rodzinę w procesie wychowania młodego człowieka. 

6. Motywować i wspierać pracowników, aby z satysfakcją i zaangażowaniem wykonywali swoją pracę. 

7. Cieszyć się uznaniem w środowisku. 

 

IV .MODEL /SYLWETKA/ ABSOLWENTA. 

 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu i w szkole. Jest pogodny, 

ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność 

efektywnego komunikowania się, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy 
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dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje 

zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – 

profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta,który niezależnie od 

indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, 

warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 

 

Absolwent jest: 

 

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

 i innych ludzi. 

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

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

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

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

do osób z najbliższego otoczenia. Działając w grupie, poczuwa się do odpowiedzialności za efekty 

jej pracy; postępuje zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny. 

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

świata. Jest aktywny umysłowo. 

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

 i zrozumieć go. 

• Szanuje godność innych - jest zawsze uprzejmy w stosunku do innych osób, nie stosuje przemocy, 

nie wyśmiewa się ze słabszych. 

• Szanuje prawo - przestrzega statutu i regulaminów szkoły, innych zasad ustalonych przez organy 

szkoły; przestrzega prawa i zasad ustalonych przez odpowiednie instytucje w mieście i kraju. 

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

swój i innych.  

• Przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaźnymi  

(np. COVID-19), 

 

V.CELE OGÓLNE PROGRAMU 

 

 

 

 

CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W SZKOLE  PODSTAWOWEJ: 

 

❖ wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu, szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

❖ wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej  

i etnicznej; 

❖ formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

❖ rozwijanie kompetencji takich, jak kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

❖ rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

❖ wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

❖ wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

❖ kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym 

i odpowiedzialności za zbiorowość; 

❖ ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 
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CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

❖ Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym,itp). 

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

❖ Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych. 

❖ Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do ukończenia szkoły. 

❖ Zapewnienie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom  z uwzględnieniem 

zróżnicowania ich potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych. 

❖ Wykorzystanie w procesach edukacyjnych narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia  

na odległość. 

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

❖ Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze. 

❖ Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 

❖ Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 

❖ Promowanie zdrowego stylu życia, zdobycie przez uczniów i wychowanków wiedzy i umiejętności 

pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych,  

w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19,  

 

 

 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO. 

 

 

       Podstawowym zadaniem wychowawczym i opiekuńczym szkoły jest rozpoznawanie potrzeb uczniów  

w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego. Podstawową powinnością wychowawczą jest 

przygotowanie uczniów do radzenia sobie w zmieniającym się współczesnym świecie, przy jednoczesnym 

realizowaniu systemu wartości opartego na szacunku wobec drugiego człowieka. 

 

CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

 

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

i przyjęty system wartości. 

2. Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych. 

3. Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi. 

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

pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły. 

5. Kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych 

ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań. 

6. Przygotowanie uczniów do życia w otaczającym świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia 

społecznego kształtowanie wraz z jego zagrożeniami. 

7. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych. 

8. Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność. 

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

10. Kształcenie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk  zdemoralizowanych, 

przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniającej życie we współczesnym świecie. 

11. Kształtowanie właściwych postaw. 

12. Zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych niewydolnych 

wychowawczo i zaniedbanych. 

13.   Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi.  

 

STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 
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1. DYREKTOR SZKOŁY 

➢ Stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole. 

➢ Sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego 

poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły.  

➢ Inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie 

kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych  

lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów. 

➢ Stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których 

celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności 

dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły. 

➢ Współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga 

nauczycieli w realizacji zadań. 

➢ Czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego. 

➢ Nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad oceniania, 

praw uczniów, kompetencji organów szkoły. 

➢ Nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

  

2. RADA PEDAGOGICZNA 

➢ Uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych. 

➢ Opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumieniu  

z Radą rodziców. 

➢ Opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością. 

➢ Uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

➢ Uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. NAUCZYCIELE 

➢ Współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą  

w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

➢ Reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie  

dla ucznia. 

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

➢ Przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością. 

➢ Udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych. 

➢ Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji. 

➢ Rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na swoich 

zajęciach. 

➢ Wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. WYCHOWAWCY KLAS 

➢ Diagnozują sytuację wychowawczą w klasie. 

➢ Rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynniki chroniące i czynniki 

ryzyka, ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji 

psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych. 

➢ Na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów. 

➢ Przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy. 

➢ Zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły. 

➢ Są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego zespołu. 
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➢ Oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole procedurami. 

➢ Współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, pedagogiem 

szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach. 

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

➢ Rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców. 

➢ Dbają o dobre relacje uczniów w klasie. 

➢ Podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych. 

➢ Współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci  

i młodzieży. 

➢ Podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. ZESPÓŁ WYCHOWAWCÓW 

➢ Opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia uczniów demoralizacją, 

zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz uczniów. 

➢ Analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze w danej klasie. 

➢ Ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy. 

➢ Przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycznej 

szkoły. 

➢ Opracowuje wnioski do pracy w kolejnych okresach edukacyjnych. 

➢ Rekomenduje działania wychowawców dla kolejnych etapów kształcenia. 

➢ Inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. PEDAGOG SZKOLNY/PSYCHOLOG 

➢ Diagnozuje środowisko wychowawcze. 

➢ Zapewnia uczniom pomoc psychologiczno - pedagogiczną w odpowiednich formach. 

➢ Współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub stałej 

opieki. 

➢ Zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. 

➢ Współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów. 

➢  Współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

 i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

7. RODZICE 

➢ Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny. 

➢ Uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły. 

➢ Uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę. 

➢ Zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole. 

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

➢ Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów. 

➢ Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny Program  

Wychowawczo-Profilaktyczny. 

 

8. SAMORZĄD UCZNIOWSKI: 

➢ Jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

 w porozumieniu z dyrektorem. 

➢ Uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły. 

➢ Współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną. 

➢ Prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów.  

➢ Reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego. 

➢ Propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji. 
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➢ Dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

➢ Może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

 

PLAN  DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH  

 

Wychowanie -  „wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z 

zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży” (art. 1 pkt 3 Ustawy Prawo oświatowe) 

 

ANALIZA SWOT ZADAŃ WYCHOWAWCZYCH SZKOŁY. 

 

Mocne strony 

 

Słabe strony 

 

1. Wyksztalcenie i przygotowanie 

merytoryczne, zaangażowanie nauczycieli. 

2. Dyrektor szkoły zna potrzeby placówki  

i społeczności szkolnej. Od kilku lat  

z powodzeniem sprawuje swoją funkcję. 

3. Chociaż liczebność klas jest mała aktywnie 

uczestniczymy we wszelkiego rodzaju 

inicjatywach, konkursach, uroczystościach na 

szczeblu szkolnym, lokalnym, gminnym. 

 

4.Posiadamy wystarczającą liczbę pomocy 

dydaktycznych. Baza jest  na bieżąco  

doposażana.  

 

5.Elastyczność i otwartość dyrektora 

pozytywnie wpływa na współpracę 

z organem prowadzącym. 

 

6.Szkoła przywiązuje dużą wagę do 

poszanowania tradycji i zwyczajów lokalnych. 

 

7. W szkole aktywnie działa Rada Rodziców, 

wspierając grono pedagogiczne w 

organizowaniu uroczystości szkolnych. 

 

1.Pracownicy muszą posiadać odpowiedni sprzęt 

aby korzystać z  warsztatów, szkoleń czy 

materiałów internetowych. 

 

2. Zbyt mała liczba nauczycieli zatrudnionych tylko  

w jednej placówce. 

 

3. Brak identyfikacji nauczycieli dojeżdżających  

z linią wartości preferowanych przez szkołę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Szanse 

 

Zagrożenia 

1.Społeczność lokalna jest otwarta na potrzeby 

szkoły i chętnie podejmuje inicjatywy służące 

integracji i pomocy placówce. 

 

2.Placówka szkolna jest wpisana w krajobraz  

i silnie związana ze społecznością lokalną. 

 

3.Chetnie podejmujemy inicjatywy służące 

wspieraniu edukacji na terenie wiejskim. 

 

1.Mała liczebność grup wpływa na niski czynnik 

współzawodnictwa. 

 

2.W mało licznych klasach, gdzie większość 

stanowią uczniowie z trudnościami w nauce,  

z wysoką absencją itp., są niskie wskaźniki 

poszczególnych obszarów. 

 

3.Coraz częstsze korzystanie z komunikatorów 

mediów społecznościowych sprzyja rozwojowi 
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4.Zaangażowanie rodziców pozytywnie wpływa 

na wizerunek społeczności szkolnej i podnosi 

efektywność działań wychowawczych. 

 

5.Podtrzymujemy przyjacielskie relacje  

z placówkami sąsiednimi, aktywnie bierzemy 

udział w konkursach, zawodach uroczystościach 

międzyszkolnych czy gminnych.  

 

6. Absolwenci regularnie odwiedzają mury 

naszej szkoły co jest dowodem na silną więź  

z placówką. 

niekorzystnych zjawisk typu: hejt, przemoc 

psychiczna itp. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ WYCHOWAWCZA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM 

OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI 

L p. Zadanie do realizacji Sposób realizacji 

1. Współpraca z rodzicami lub opiekunami 

uczniów i wychowanków w celu budowania 

postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu 

życia; zapobieganiu zakażeń koronawiruse. 

Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii. 

Współpraca ze stacją SANEPiD.             

 

2. Kształtowanie hierarchii systemu wartości,  

w którym zdrowie należy do jednych  

z najważniejszych wartości w życiu; 

✓ W czasie realizacji konkursów szkolnych  

i zewnętrzne; 

✓ Zapisy w statucie szkoły; 

✓ Uczestniczenie w programach profilaktycznych. 

3. Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków 

więzi ze szkołą lub placówką  

oraz społecznością lokalną; 

 

✓ Programy adaptacyjne( oddział przedszkolny);  

✓ imprezy klasowe, szkolne(Andrzejki, Mikołajki, 

Bal Karnawałowy, Powitanie Wiosny, itp.)  

✓ Udział w imprezach lokalnych działalność 

samorządu. 

✓ Udział w akcjach wolontariatu.  

✓ Zapisy w planach pracy wychowawców 

klasowych. 

4. Budowanie poprawnych relacji pomiędzy 

stronami procesu wychowawczego: 

- Uczeń - nauczyciel; 

-Nauczyciel – wychowawca; 

-wychowawca – rodzic; 

- Nauczyciel- dyrektor; 

- Rodzic - dyrektor 

✓ Warsztaty, szkolenia dla rodziców;  

✓ Tematyka godzin z wychowawcą;   

✓ Spektakle profilaktyczne; 

✓ Wycieczki szkolne; 

✓ Praca na rzecz szkoły w SU . 

5. Doskonalenie umiejętności nauczycieli   

i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami, 

wychowankami oraz ich rodzicami  

lub opiekunami oraz warsztatowej pracy  

z grupą uczniów lub wychowanków. 

✓ Apele. 

✓  Zajęcia z wychowawcą.  

✓ Warsztaty terapeutyczne; 

✓ Spotkania grup wychowawców klasowych; 

✓ Prace zespołów pomocy PP; 

✓ Rady szkoleniowe. 
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6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 

lub opiekunów; 

✓ Pogadanki profilaktyczne;  

✓ Przeprowadzanie indywidualnych konsultacji 

rodzic – nauczyciel; 

✓ Szkolenia Rady Pedagogicznej; 

7. Rozwijanie i wspieranie działalności 

wolontariatu uczniów . 

✓ Zaangażowanie uczniów do udziału w akcjach 

charytatywnych  poprzez działalność Szkolnego 

koła Wolontariatu. 

✓ Przeprowadzanie imprez szkolnych połączonych 

z działaniami charytatywnymi. 

✓ Zadania Samorządu uczniowskiego. 

8. Wspieranie edukacji ekologicznej i postawy 

odpowiedzialnej za środowisko naturalne . 

 

✓ Kontynuacja programu:” Tradycyjny sad”; 

✓ Realizacja programów i projektów 

ekologicznych; 

✓ Akcja „ Sprzątanie świata”, „ Dzień Ziemi”; 

✓ Dokarmianie ptaków; 

✓ Udział w konkursach ekologicznych. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ EDUKACYJNA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM OBEJMUJE W 

SZCZEGÓLNOŚCI: 

L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji 

1. Kształtowanie u uczniów i wychowanków 

umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

  

✓ Warsztaty z asertywności;  

✓ Stosowanie pochwał za wzorowe zachowanie. 

✓ Pogadanki na zajęciach z wychowawcą; 

✓ Prezentacja różnych postaw, ocen 

 i zachowań.  

✓ Rozmowy i działania wspierające;  
✓ Konsultacje. 

2. Kształtowanie krytycznego myślenia  

i wspomaganie uczniów i wychowanków 

 w konstruktywnym podejmowaniu decyzji  

w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu. 

✓ Lekcje asertywności; 

✓ Zajęcia z wychowawcą; 

✓ Warsztaty. 

3. Poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, 

nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania 

środków i substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, a także suplementów diet  

i leków w celach innych niż medyczne oraz 

postępowania w tego typu przypadkach; 

✓ Prelekcje; 

✓ Warsztaty;  

✓ Materiały edukacyjne dla rodziców i uczniów; 

✓ Gazetki szkolne; 

✓ Apele; 

✓ Współpraca z poradniami i innymi podmiotami 

zajmującymi się ochroną zdrowia  

i ryzykownymi zachowaniami. 

4. Kształtowanie umiejętności dobrego wyboru 

kariery zawodowej oraz umiejętności 

określania własnych predyspozycji 

zawodowych. 

✓ Zajęcia Doradztwa zawodowego; 

✓ Giełda szkół; 

✓ Odwiedzanie placówek ponadpodstawowych; 



PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY ROK SZKOLNY  2021/2022 

• • • 

12 

✓ Spotkania z ludźmi wykonującymi różne 

zawody. 

5. Prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia 

kompetencji nauczycieli i wychowawców  

w zakresie rozpoznawania wczesnych 

objawów używania środków i substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych. 

✓ Szkolenia dla nauczycieli; 

✓ Zebrania. 

6. Doskonalenie kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków i substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych 

✓ Szkolenia prowadzone przez specjalistów. 

✓ Zebrania. 

 

DZIAŁALNOŚĆ PROFILAKTYCZNA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM 

OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI: 

L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji 

1. Realizowanie wśród uczniów i wychowanków 

oraz ich rodziców  programów 

profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego.   

✓ Programy;  

✓ Warsztaty;  

✓ Zajęcia  profilaktyczne; 

✓ Zajęcia psycho-edukacyjne. 

 

2. Kształtowanie i wzmacnianie własnych 

postaw i nawyków  psychotropowych środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez 

uczniów i wychowanków. 

 

✓ Warsztaty;  

✓ Pogadanki; 

✓ Teatr profilaktyczny;  

✓ Filmy edukacyjne; 

✓ Konkursy;  

✓ Materiały edukacyjne.  

3. Doskonalenie zawodowe nauczycieli  

i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej. 

✓ Warsztaty;  

✓ Szkolenia. 

4. Włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny 

program edukacyjno-terapeutyczny  działań  

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków 

i substancji  psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych. 

 

✓ Zajęcia z pedagogiem, specjalistami; 

✓ Współpraca z rodzicami i instytucjami 

wspierającymi szkołę. 

 

DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNA W PROGRAMIE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNYM OBEJMUJE 

W SZCZEGÓLNOŚCI: 

L p Zadanie do realizacji Sposób realizacji 

1. Dostarczenie aktualnych informacji 

nauczycielom, wychowawcom i rodzicom  

✓ Prelekcje;  

✓ Warsztaty; 

✓ Spotkania ze specjalistami;  
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lub opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych 

związanych z przeciwdziałaniem Covid 19; 

używaniu środków i substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych 

✓ Zebrania z rodzicami;  

✓ Ulotki informacyjne;  

✓ Informacje na gazetkach szkolnych,  

na stronie internetowej szkoły. 

2. Udostępnienie informacji o ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów i wychowanków, 

ich rodziców lub opiekunów w przypadku 

używania środków i substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych 

 

✓ Adresy poradni; 

✓ Numery telefonów zaufania; 

✓ Adresy najbliższych ośrodków 

specjalistycznych w zakresie leczenia 

uzależnień. 

3. Informowanie społeczności szkolnej  

o różnego rodzaju działaniach na rzecz 

środowiska naturalnego. 

✓ Pogadanki; 

✓ Udział w projektach, programach  

i konkursach. 

 

 

DIAGNOZA POTRZEB, W TYM CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA  

         W  miesiącu  czerwcu  2021  roku   dokonano   ewaluacji  działań   zaplanowanych  w     Programie  

Wychowawczo-Profilaktycznym na rok szkolny 2020/2021 pod kątem ich  skuteczność. W procesie ewaluacji 

udział wzięli uczniowie, nauczyciele i rodzice.  

Metody zbierania informacji  

 

1. Obserwacja zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian. 

2. Analiza dokumentacji szkolnej, wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 3. Ankiety dla uczniów, nauczycieli, rozmowy z rodzicami. 

 

Na podstawie zebranych informacji wyciągnięto następujące wnioski i rekomendacje: 

 

Obserwowane kryteria sukcesu 

 

➢ Uczniowie czują się bezpiecznie w szkole. 

➢ Brak używania środków psychoaktywnych na terenie szkoły -narkotyki, dopalacze inne substancje 

psychoaktywne.  

➢ Plany pracy wychowawców, pedagoga uwzględniają większość działań wynikających z Programem 

Wychowawczo- Profilaktycznym. 

➢ Tematy godzin wychowawczych zapisane w dzienniku są spójne i wynikają z planu pracy wychowawcy 

klasy i Szkolnego Programu Wychowawczo -Profilaktycznego.  

➢ Wszystkie wymienione w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym podmioty podejmują 

działania wynikające z w/w programu. 

➢ Uczniowie uczestniczą w życiu szkoły. Chętnie biorą udział w projektach, akcjach charytatywnych, 

organizowanych na terenie szkoły. 

➢ Wzrastają kompetencje uczniów w sferze emocjonalnej, intelektualnej i społecznej; 

➢ Rodzice współpracują ze szkołą. 

➢ Działania profilaktyczno -wychowawcze szkoły wspomagają psychiczny, fizyczny, społeczny rozwój 

uczniów.  

 

Obszary zagrożeń (występowanie trudności wychowawczych na terenie szkoły) 
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W wyniku ewaluacji wyróżniono najbardziej ryzykowne, powtarzające się zachowania uczniów na terenie 

szkoły, będące zagrożeniem dla płynnego przebiegu wychowania i edukacji młodzieży oraz ich 

bezpieczeństwa:  

 

➢ Nieregularne uczęszczanie niektórych uczniów na zajęcia lekcyjne (również on-line) –odnotowane 

absencje, spóźnienia. 

➢ W niektórych klasach jest niska motywacja uczniów do nauki –zaobserwowany brak odpowiedniego 

zaangażowania w proces uczenia się u poszczególnych uczniów.  

➢ Występowanie niewłaściwych postaw i zachowań u uczniów ,używanie wulgaryzmów. 

➢ Niezaradność wychowawcza rodziców –niektórzy rodzice nie posiadają odpowiednich umiejętności 

wychowawczych, koniecznych do prawidłowego pokierowania rozwojem, zwłaszcza psychicznym  

i emocjonalnym dziecka. 

 

Zatem w  tych obszarach należy zintensyfikować działalność profilaktyczną szkoły. 

Na podstawie przeprowadzonych rozmów, badań ankietowych, obserwacji oraz analizy dokumentów 

stwierdzono, iż Program Wychowawczo -Profilaktyczny zawiera wszystkie niezbędne treści do realizacji 

zadań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, które powinny być realizowane w następnym roku 

szkolnym. 

 

W celu zaplanowania i podejmowania właściwych działań wychowawczo-profilaktycznych szkoły, ważne jest 

zidentyfikowanie występujących w środowisku szkolnym czynników ryzyka i czynników chroniących, 

wpływających na zdrowie fizyczne, psychiczne, bezpieczeństwo i funkcjonowanie społeczne ucznia.  

W wyniku przeprowadzonej we wrześniu 2021r. diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka.  

 

 Czynniki chroniące 

 

❖ Pozytywny klimat środowiska szkolnego.  

❖ Silna więź ze szkołą, poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej.  

❖ Poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje i innych.  

❖ Nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatia, wrażliwości na potrzeby innych. 

❖ Podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu.  

❖ Aktywne działania na rzecz klasy i szkoły. 

❖ Zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury 

osobistej, braku poszanowania mienia własnego i szkoły.  

❖ Okazja do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych talentów i zdolności. 

❖ Zaufanie ze strony uczniów do dyrektora, nauczycieli, pedagoga  i innych specjalistów szkolnych. 

❖ Wytwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrektorem, nauczycielami a rodzicami uczniów, 

angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły. 

❖ Podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, projekty).  

 

Czynniki ryzyka 

❖ Pojawiająca się przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów. 

❖ Odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych. 

❖ Trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem.  

❖ Nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją. 

❖ Negatywny wpływ środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych).   

❖ Niepowodzenia szkolne.  

❖ Brak motywacji i chęci do nauki.  

❖ Niska aktywność fizyczna, mała dbałość o zdrowie i kondycję fizyczną, wśród uczniów. 

❖ Małe zainteresowanie zajęciami dodatkowymi proponowanymi przez szkołę. 

❖ Niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań 

ryzykownych występujących wśród dzieci i młodzieży. 

❖ Zagrożenie zdrowia związane z pandemią Covid-19.  
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Wyniki diagnozy  

 

Diagnoza środowiska szkolnego dokonywana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji oraz ankiet 

przeprowadzanych w tym środowisku. W czerwcu 2021r.powdzone były warsztaty oraz badania 

ankietowe  na temat:” Twoja postawa ma znaczenie”. Celem tych badań było uzyskanie informacji 

na temat problemów związanych ze  środowiskiem uczniów. 

We wrześniu  przeprowadzono badania ankietowe. W badaniu  wzięło udział 55 uczniów z klas I, III, 

IV, VI -VIII, ich rodzice (38 osoby) oraz nauczyciele-14.  

Z przeprowadzonej diagnozy wysunięto następujące wnioski, które posłużą do podjęcia określonych 

działań wychowawczo - profilaktycznych w szkole.  

 

Wnioski wypływające z diagnozy.  

 

 Wzmacniać łączność rodziców ze szkołą, angażować w życie klasy i szkoły, współpracować  

w procesie edukacji i wychowania. 

 Dbać o pozytywne relacje na linii nauczyciel-rodzic, prezentować wolę zrozumienia  

     i współdziałania dla dobra ucznia.  

 Informować rodziców o postępach uczniów w nauce oraz sukcesach i dokonaniach.  

 Zapobiegać przemocy fizycznej, słownej i psychicznej wśród uczniów w szkole i wszelkim 

przejawom agresji. 

 Wdrażać uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących w szkole.  

 Kształtować wśród uczniów postawy prospołeczne, szacunku i tolerancji dla innych, a także 

koleżeństwa i przyjaźni. 

 Przeprowadzić przez podmioty zewnętrzne warsztaty profilaktyczne na temat uzależnień oraz 

szkodliwości i zagrożeń związywanych z używkami, paleniem papierosów, piciem alkoholu oraz 

zażywaniem narkotyków, dopalaczy. 

 Uatrakcyjnić ofertę zajęć dodatkowych w szkole z naciskiem na zajęcia rozwijające pasje  

i zainteresowania uczniów. 

 Wspierać uczniów z problemami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi. 

 Prowadzić zajęcia i wspierać uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi.  

 Uczyć odpowiedzialności za mienie i dobro wspólne.  

 Promować i zachęcać uczniów do aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania czasu 

wolnego oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się, stylu życia. 

 

 

PRIORYTETY PRACY SZKOŁY  NA ROK SZKOLNY 2021/2022: 

 

1. Wspieranie otwartej postawy uczniów, rodziców i nauczycieli wobec kultury, sztuki, sportu, 

środowiska lokalnego.  

2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  

3. Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia. 

4. Motywowanie uczniów do nauki , wywiązywania się z obowiązków szkolnych  oraz regularnego 

uczęszczania do szkoły.  

5. Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

6. Rozwijanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

7. Wyrabianie odpowiedniej postawy w sytuacji zagrożenia pandemią korona wirusa. Profilaktyka 

dotycząca zakażeń COVID 19. 
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DZIAŁANIA SZKOŁY  W  POSZCZEGÓLNYCH  OBSZARACH 

  

 

 1.  Wspieranie otwartej postawy uczniów, rodziców i nauczycieli wobec kultury, sztuki, 

sportu, środowiska lokalnego 

  

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 

1. Zachęcanie uczniów do czerpania informacji z różnych 

środków przekazu (komputer, Internet, atlasy, 

przewodniki, książki popularno – naukowe, TV, radio, 

czasopisma – uczenie szukania informacji 

Wychowawcy, Nauczyciele,  

Pedagog, Wychowawcy 

świetlicy, Bibliotekarz 

2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu (organizacja 

wyjść uczniów do teatru,  kina, na wystawę) 

Wychowawcy, Nauczyciele 

3. Organizacja przedstawień, spektakli dla szkoły, rodziców, 

innych szkół 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Pedagog 

4. Organizacja konkursów plastycznych, artystycznych na 

szczeblu szkolnym i pozaszkolnym 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Pedagog, Wychowawcy 

świetlicy 

5. Doskonalenie umiejętności pracy  z komputerem przez 

uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, chętnych 

rodziców 

Wychowawcy, Nauczyciele 

6. Oferta zajęć pozalekcyjnych  i kół zainteresowań Nauczyciele prowadzący 

7. Organizowanie wycieczek  w regionie i poza nim  Wychowawcy, nauczyciele 

8. Organizacja imprez, zawodów sportowych o zasięgu 

międzyszkolnym, wojewódzkim, ogólnopolskim, 

międzynarodowym 

Wychowawcy, 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 

9. Angażowanie uczniów i ich rodziców do zadań 

wynikających z planu rozwoju szkoły, harmonogramu 

imprez  i uroczystości szkolnych,  

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Rodzice 

10. Współpraca z instytucjami  i organizacjami lokalnymi 

(Biblioteką Miejską, Policją, OPS, PPP) 

Dyrektor, Opiekunowie 

organizacji szkolnych, 

Pedagog, Bibliotekarz 

11. Organizacja obchodów ważniejszych rocznic państwowych 

 i historycznych na terenie szkoły i miasta 

Wychowawcy, Nauczyciele 

12. Promocja szkoły w mediach oraz różnych miejscach 

użyteczności publicznej 

Nauczyciele, SU, Redaktor 

szkolnej strony www 

13. Aktualizacja pracy szkoły na stronach internetowych 

poprzez prezentację konkursów i laureatów 

Pedagog, 

14. Poszukiwanie sponsorów i sympatyków szkoły Dyrektor, Nauczyciele, 

Pracownicy, Rada Rodziców 

15. Redagowanie kroniki szkolnej Wyznaczony nauczyciel 

16. Wdrażanie uczniów do aktywnego działania na rzecz szkoły 

poprzez działalność w Samorządzie Uczniowskim, 

działalność wolontarystyczną i propagowanie działalności 

innych organizacji tj. PCK  i inne 

Wychowawcy, opiekun SU, 

Opiekunowie poszczególnych 

organizacji, Nauczyciele, 

Rodzice 

17. Organizacja szkolnych wycieczek krajoznawczych 

promujących ruch uczniów 

Nauczyciele wychowania 

fizycznego 
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2. Bezpieczne i efektywne korzystanie z technologii cyfrowych.  

 

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 

1. Wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach 

z różnych przedmiotów do pracy nad tekstem, wykonywaniu 

obliczeń, przetwarzaniu informacji i jej prezentacji w różnych 

postaciach; 

Nauczyciele 

2. Przygotowanie uczniów do dokonywania świadomych  

i odpowiedzialnych wyborów w trakcie korzystania 

 z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonów 

komórkowych, uwrażliwienie na problem naruszenia 

godności osobistej : ukazanie zagrożeń płynących  

ze środków multimedialnych, zajęcia dotyczące 

przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnieniom  

od komputera, świadomego korzystania z komputera :  

rozmowy indywidualne z uczniami; pogadanki dla rodziców,  

warsztaty ze specjalistą; 

Wychowawca,  

Nauczyciele 

3. Motywowanie uczniów do wywiązywania się z obowiązków 

szkolnych w sytuacji nauczania zdalnego, czy hybrydowego. 

Określenie wymagań i oczekiwań wobec uczniów, 

motywowanie do systematycznej i sumiennej pracy. 

Wspieranie zwłaszcza uczniów z problemami w nauce. 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

4. Współpraca z rodzicami w zakresie egzekwowania od ucznia 

pracy w formie zdalnej. Wspieranie rodziców uczniów  

z niepowodzeniami szkolnymi w tego typu nauczaniu. 

Kontakt osobisty z rodzicem przez dziennik elektroniczny  

lub inne komunikatory 

Nauczyciele, Wychowawcy 

 5. Zaangażowanie uczniów w przygotowania do konkursu 

informatycznego 

Nauczyciel informatyki 

 6. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu wolnego, 

 w tym kół zainteresowań 

Nauczyciele 

7. Uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach on- line celem 

zdobycia inspirujących pomysłów na zajęcia  

z wykorzystaniem technologii cyfrowych 

Nauczyciele 

 

3. Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia 

 

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 

1 Promowanie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej. Wychowawcy, Nauczyciele 

2. Motywowanie uczniów do podnoszenia sprawności fizycznej 

 i akcentowanie potrzeby aktywnego spędzania wolnego 

czasu oraz właściwego i zdrowego sposobu odżywiania się. 

Wychowawcy, Nauczyciele 

3. Dbanie o higienę osobistą i estetykę wyglądu wśród uczniów.  

- Konkursy profilaktyczne; 

-Realizowanie badań i programów prozdrowotnych przez 

pielęgniarkę szkolną; 

Pedagog szkolny, 

Wychowawcy klas 

Pielęgniarka szkolna 

4. Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny z NFZ Pielęgniarka szkolna 

5. Ochrona zdrowia swojego i innych w sytuacji pandemii 

Covid-19. Motywowanie i egzekwowanie wśród uczniów 

samodyscypliny w zakresie przestrzegania obostrzeń 

występujących w szkole.  

 Dyrektor, Pedagog szkolny, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 
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Zapoznanie uczniów z procedurą szkolną i zobowiązanie 

uczniów do przestrzegania reżimu sanitarnego (częste mycie 

rąk – po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie  

z placu zabaw, ochrona podczas kichania i kaszlu  

oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.),  

 6. Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach i ich skutkach. 

realizowanie programów profilaktycznych  

 - pogadanki dla uczniów o szkodliwości palenia papierosów, 

picia alkoholu (zażywania środków odurzających)  

i substancji psychoaktywnych; 

 -Prezentacja filmów, publikacji, literatury na temat 

 tych zagrożeń i zachowań przestępczych;  

Wychowawcy; Pedagog,  

 7. Rozmowy  z rodzicami, przekazywanie uczniom  i rodzicom 

ulotek informacyjnych, sporządzanie gazetek 

tematycznych  na temat zdrowego trybu życia 

Wychowawcy klas, Pedagog, 

Psycholog  

 8. Organizacja Dnia Sportu Szkolnego i Dnia Dziecka 

 dla wszystkich klas 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele wychowania  

 

4.Motywowanie uczniów do nauki , wywiązywania się z obowiązków szkolnych  oraz 

regularnego uczęszczania do szkoły 

  

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 

1 organizowanie pomocy uczniom mającym problemy  

z nauką tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pomocy 

specjalistycznej tj. psychologiczno-pedagogicznej,  

korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej; 

Dyrektor, Wychowawcy, 

Pedagog 

2 nagradzanie na apelach i uroczystościach szkolnych  

za postępy w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, 

systematyczne uczęszczanie do szkoły, zawodach  

i turniejach sportowych; 

Dyrektor, Wychowawcy, 

3. Stała kontrola frekwencji; comiesięczne sprawozdania  

z sytuacji wychowawczej  szkoły i frekwencji, 

Dyrektor, Wychowawcy, 

Pedagog  

4. Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli obecności 

uczniów na zajęciach lekcyjnych, 

Nauczyciele 

3. Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych wobec 

uczniów opuszczających zajęcia szkolne, 

Dyrektor, Wychowawcy 

Pedagog  

4. Przeprowadzenie zajęć na godzinie z wychowawcą odnośnie 

obowiązku szkolnego i obowiązku nauki – konsekwencje 

prawne nie przestrzegania w/w. zasad. 

Wychowawcy,  

5. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć szkolnych.  Nauczyciele 

6. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami 

edukacyjnymi,  

Dyrektor, Pedagog, 

  

7. 

Informowanie rodziców o frekwencji uczniów na zajęciach  Wychowawcy, 

Pedagog  

  

8. 

Systematyczna współpraca z policją, strażą miejską, sądem 

rodzinnym, kuratorami sądowymi.  

Dyrektor, pedagog, 

wychowawcy, inni 

nauczyciele 

 

5.Rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności uczniów.  

 

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 
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1. Udział uczniów  w  różnego typu konkursach, zajęciach 

pozalekcyjnych , kołach zainteresowań. 

Wychowawcy, Nauczyciele 

2. Stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, 

zdolności, umiejętności i zainteresowań ( lekcje 

przedmiotowe, godziny wychowawcze, koła zainteresowań, 

konkursy, apele  

Wychowawca, Nauczyciele 

3. Inspirowanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania 

problemów, wykonywania projektów, prezentacji 

Wychowawcy, Nauczyciele 

4. Rozwijanie kompetencji i zainteresowań czytelniczych Wychowawcy, Nauczyciele, 

Nauczyciel Biblioteki  

5. Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, 

stosownie do jego potrzeb i możliwości. 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 

 

6. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych. 

Stwarzanie uczniom równych szans rozwoju intelektualnego. 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 

 

6. Rozwijanie postaw ekologicznych i odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

      

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 

1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej  nas przyrody. 

Wyrabianie nawyków przestrzegania zasad ochrony 

środowiska naturalnego i oszczędnego gospodarowania 

zasobami przyrody. 

 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

2. Tworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania  

z przyrodą i dokonywania obserwacji zjawisk przyrodniczych  

w różnych porach roku. 

 

Wychowawca,  

Nauczyciele 

3. Przekazywanie  podstawowych wiadomości  

o ekosystemach, obiektach i zjawiskach przyrodniczych 

znajdujących się w najbliższym  środowisku. 

 

Wychowawcy, 

 Nauczyciele 

4. Upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów, wdrażanie  

do selektywnej zbiórki odpadów wtórnych (makulatura, 

plastikowe korki,)  i odpadów toksycznych (baterie). 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Nauczyciel biblioteki. 

5. Udział  w akcjach  i konkursach ekologicznych. Kontynuacja 

projektu” Tradycyjny sad” oraz akcje związane ze świętami 

nietypowymi np. dzień drzewa ,dzień wody , dzień oceanu itp.  

Wychowawcy,  

Nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 

 

6. Sprzątanie świata –uporządkowanie okolicznych terenów,  

ale przede wszystkim rozbudzenie w uczniach 

odpowiedzialności za środowisko naturalne w najbliższej 

okolicy. 

Wychowawcy, 

 Nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 

7. Rozumienie potrzeby pomagania zwierzętom w czasie zimy, 

dokarmianie ptaków.  

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

 

 

7. Wyrabianie odpowiedniej postawy w sytuacji zagrożenia pandemią korona wirusa. 

Profilaktyka dotycząca zakażeń COVID 19. 

 

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna 
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1.  Wdrażanie do przestrzeganie opracowanych procedury 

postępowania  w celu zapobiegania zakażeniu Covid -19.np. 

zasada DDM (Dezynfekcja -Dystans-Maseczka). 

Wychowawcy,  

Nauczyciele 

2. Promocja zdrowego stylu życia: 

Wdrażanie do zasad higieny pracy i wypoczynku 

Wychowawca, 

 Nauczyciele 

3. Eliminowanie wśród uczniów skutków związanych  

z epidemią covid-19, mających problemy emocjonalne 

 i sytuacje stresogenne po powrocie do szkoły i nauki 

stacjonarnej. 

Wychowawcy,  

Nauczyciele. 

4. Akcja informacyjna na temat szczepień wśród uczniów 

 i rodziców podczas pierwszych spotkań z rodzicami. 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Nauczyciel biblioteki  

5. Uaktualnianie do bieżących warunków  

pandemicznych i wytycznych MEN i GIS regulaminów  

organizacji  i zajęć. 

Wychowawcy, Nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 

 

6. Realizacja programów profilaktycznych, warsztatów. Wychowawcy, Nauczyciele, 

Nauczyciele specjaliści 

 

FORMY REALIZACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO  

W realizacji programu wychowawczo - profilaktycznego łączącego wychowanie, nauczanie i rozwijanie 

kompetencji osobistych i społecznych, profilaktykę oraz wspieranie wszechstronnego rozwoju uczniów 

wykorzystuje się: 

 1)  przedmioty nauczania,  

 2)  godziny do dyspozycji wychowawcy klasy,  

 3)  projekty międzyklasowe, 

 4)  zajęcia w świetlicy szkolnej,  

 5)  zajęcia z pedagogiem i psychologiem  

 6)  zajęcia sportowe, 

 7)  zajęcia pozalekcyjne, 

 8)  uroczystości klasowe, szkolne,  

 9)  imprezy ogólnopolskie i regionalne,  

10) udział w wydarzeniach kulturalnych ( kino, teatr, wystawy itd.),  

11) uroczystości patriotyczne, lokalne,  

12) apele szkolne,  

13) wycieczki klasowe. 

 
    VII.  OCZEKIWANE EFEKTY PROCESU WYCHOWANIA 

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

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

3. Uczeń jest dobrym kolegą. 

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

zachować. 

5. Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną i społeczną. 

6. Uczeń samodzielnie dokonuje oceny i samooceny. 

7. Uczeń umie obdarzyć innych zaufaniem. 

8. Uczeń rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich. 

9. Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, narkotyków. 

10. Uczeń potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc. 

11. Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w szczególności w tzw. nowych 

mediów. 

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

13.  Uczeń włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego. 

14. Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu. 

15. Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych. 
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16. Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami. 

17. Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i  innych. 

18. Dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia. 

19. Dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz. 

20. Zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia. 

 

 

 

VIII. EWALUACJA PROGRAMU 

 

GŁÓWNE POLA EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO PROFILAKTYCZNEGO 

 Badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole. 

 Badanie zachowań w sytuacji zagrożenia; wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców  

i nauczycieli. 

 Badanie postaw prozdrowotnych. 

 Frekwencje uczniów. 

 Badanie zachowań bezinteresownych, gotowości do udzielania pomocy. 

 Działania w zakresie wolontariatu. 

 

➢ Metody zdobywania informacji 

1)  Analiza dokumentacji szkolnej (dzienników lekcyjnych, arkuszy ocen, zeszytów  uwag). 

2)  Badania kwestionariuszowe – ankieta i jej analiza. 

3)  Wywiad z wybranymi osobami. 

4)  Obserwacja. 

 

➢ Próba:  Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie. 

 

  Program będzie ulegał modyfikacji. Informacje na temat efektywności konkretnych działań realizatorzy 

będą zbierać w trakcie ich wdrażania. Ewaluacja będzie służyć realizatorom szkolnego programu 

wychowawczo – profilaktycznego do oceny rezultatów i efektywności prowadzonych działań. 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców  

                                   w porozumieniu z Radą  Pedagogiczną Szkoły Podstawowej  

im. Marii Konopnicki w Popowie Borowym  

 

w dniu  28 września 2021r. 

 

 


