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                     SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ W POPOWIE BOROWYM 

2019/2020 

 

Podstawa prawna: 

 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 2018 r. poz. 

967 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1481). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 

1148). 

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

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

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 852). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249 ze zm.). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2019/2020. 

 Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020  

 Statut Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym . 
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WSTĘP 

 

   Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w 

Popowie Borowym opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę 

rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

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

warunkami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i 

profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu, że 

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

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

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

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie 

uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej  i 

społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze 

szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej. Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji 

celów kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których 

uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

Szkolny 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 ankiety  

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w 

roku szkolnym 2018 /2019 
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 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. plan pracy szkoły, 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 realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego 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, 

 

II. CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  

 

W Szkole Podstawowej w Popowie Borowym czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat. 

Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Nasielsk. W szkole istnieje odział przedszkolny 

oraz klasy I-VIII. Pierwszy etap kształcenia obejmuje edukację wczesnoszkolną tj. kl. I-III. 

Drugi etap to kształcenie przedmiotowe obejmujące kl. IV – 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 IV-VIII oraz edukacji 

wczesnoszkolnej. Każdy wychowawca klasy i oddziału przedszkolnego opracowuje program 

wychowawczy dla swojej grupy dzieci – uczniów. 
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 W szkole ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne ucznia i zachowanie. 

Wewnątrzszkolne ocenianie ucznia odbywa się na bieżąco, semestralnie i rocznie.  

 W kl. I- VIII przyjęto następującą skalę: 

celujący – 6, bardzo dobry – 5, dobry -4, dostateczny -3, dopuszczający -2, niedostateczny -1. 

Przy ocenach bieżących dopuszcza się stosowanie plusów i minusów. Promocję do klasy 

programowo wyższej uzyskuje uczeń, który osiągnął wszystkie oceny pozytywne z 

poszczególnych przedmiotów  w kl. IV- VIII. W kl. I-III promocję do klasy wyższej 

otrzymują ci uczniowie, którzy opanowali wiadomości i umiejętności określone podstawą 

programową. W szkole ocenianiu podlega również zachowanie ucznia.  

Klasyfikacja semestralna i roczna polega na podsumowaniu zachowań ucznia oraz 

ustaleniu, według skali określonej  w statucie szkoły, semestralnej i rocznej oceny 

klasyfikacyjnej zachowania. Semestralna i roczna ocena zachowania uwzględnia w 

szczególności: wywiązywanie się z obowiązków ucznia, postępowanie zgodne z dobrem 

społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie 

własne oraz cudze, godne i kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie 

szacunku innym osobom. W klasach IV- VIII ocenę z zachowania ustala się według skali, 

przyjmując za punkt wyjścia ocenę dobrą. Uczeń na początku każdego semestru otrzymuje 

100 punktów „kredyt zaufania”. Postępowanie pozytywne daje uczniowi punkty dodatkowe, 

zaś wykroczenia są karane punktami ujemnymi. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma 

wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo 

wyższej.  

W roku szkolnym 2019/2020 liczebność klas wynosi:  

 oddział przedszkolny -17,   

 klasa –I -7,  

 klasa II – 11, 

 klasa IV- 12,  

 klasa V- 14,  

 klasa VI – 14,  

 klasa VII- 11,  

 klasa VIII – 19.  

 

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

Placówka jest na bieżąco odnawiana i remontowana. Jest zadbanym obiektem. W skład 
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budynku wchodzi 8 kas, gabinet pedagoga i logopedy, sala sportowa, hol, biblioteka szkolna, 

gabinet dyrektora, pokój nauczycielski, sekretariat, szatnia i szatnie sportowe, łazienki, WC, 

pomieszczenie gospodarcze. Każda klasa wyposażona jest w nowe ławki i krzesełka, 

komputer, tablice, tablice interaktywne szafy lub regały na różnorodne pomoce. Szkoła 

Podstawowa w Popowie Borowym jest jednostką budżetową gminy Nasielsk. Dyrektor 

szkoły, pracownicy, uczniowie troszczą się o stan.  

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. Pomaga materialnie uczniom wywodzącym się z mało zamożnych 

rodzin poprzez współpracę z Ośrodkiem Pomocy Społecznej. Uczniowie z tych rodzin 

spożywają bezpłatnie obiady. Pozostali chętni spożywają obiady płacąc za nie. 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. 

Organizuje zajęcia w ramach pomocy psychologiczno - pedagogicznej. Zapewnia pomoc w 

nauce na zajęciach świetlicowych. W klasach IV – VIII organizowane są zajęcia edukacyjne 

„wychowanie do życia w rodzinie”. Szkoła troszcząc się o bezpieczeństwo uczniów 

współpracuje z policją, strażą pożarną oraz rodzicami uczniów.  

W szkole zatrudnieni są nauczycieli, wśród których są wieloletnimi pracownikami 

szkoły. Liczna część nauczycieli posiada dodatkowe kwalifikacje do różnych przedmiotów, 

niektórzy z nich po kilka. Nauczyciele uczestniczą w konferencjach metodycznych, 

warsztatach, kursach udoskonalających. Na lekcjach stosują różnorodne metody oraz środki 

dydaktyczne.  

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

Lorcin, Chechnówka,  Żabiczyn, Chrcynno. Dzieci znają się. Chętnie ze sobą przebywają, 

bawią się. Nie stwarzają konfliktów wychowawczych. Wśród starszych dzieci da się 

zauważyć kilka grup rówieśniczych. Osoby należące do danej grupy rówieśniczej 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.  
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 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. 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 

informatyczne, koło czytelnicze, koło artystyczne, koła przedmiotowe, zajęcia sportowe, 

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

stanowi reprezentację rodziców uczniów. Współpracuje z dyrektorem szkoły, Samorządem 

Uczniowskim i z różnymi instytucjami kulturalnymi. Pomaga w różnych imprezach typu: 

mikołajki, choinka szkolna, wyjazdy do kina i teatru, na plac zabaw. Uczniowie szkoły często 

reprezentują swoje umiejętności na konkursach gminnych, międzyszkolnych, rejonowych, 

powiatowych. Biorą udział w konkursach plastycznych, recytatorskich, matematycznych, 

ortograficznych, informatycznych, sportowych.                                                                                 

 

III. MISJA SZKOŁY 

 

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

miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy 

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

nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła 

zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją 

szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie i 

w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i kształtowania postaw 

patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez kultywowanie i 

tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań 

ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o 

bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

 

II. 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 
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rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania się, współpracy oraz 

kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy 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.  
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III. CELE OGÓLNE  

 

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; 

 

CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO: 

 

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

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

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

3. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

ukończenia szkoły. 

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

5. Kształtowanie umiejętności uczestniczenia w kulturze. 

6. Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły i placówki, 
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7. Zapobieganie problemom i zachowaniom problemowym dzieci i młodzieży, 

8. Promowanie zdrowego stylu życia.  

 

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)  Integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność, 

8)  Włączenie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły, 

9)   Kształcenie umiejętności przeciwstawiania się wpływom kolegów ze środowisk  

zdemoralizowanych, przeciwdziałanie agresji i przemocy utrudniającej życie we 

współczesnym świecie. 

10)    Kształtowanie właściwych postaw, 

11)   Zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin patologicznych 

niewydolnych wychowawczo i zaniedbanych. 

12)   Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi, w 

tym zjawisko drugoroczności. 
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IV. 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. Z zaangażowaniem 

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 kierownictwa 

pozytywnie wpływa na współpracę z organem 

prowadzącym. 

 

6.Szkoła przywiązuje dużą uwagę 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. Szkoła nie posiada łącza szybkiego i stabilnego 

internetu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

4.Zaangażowanie rodziców pozytywnie wpływa 

1.Mała liczebność grup wpływa niewątpliwie na 

niski czynnik współzawodnictwa. 

 

2.W małolicznych klasach, gdzie większość 

stanowią uczniowie z trudnościami w nauce, z 

wysoką absencją itp., są niskie wskaźniki 

poszczególnych obszarów. 

 

3.Brak środków finansowych jest główną 

przeszkodą do rozbudowy budynku szkolnego. 
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na wizerunek społeczności szkolnej i podnosi 

jakość jej pracy. 

 

5.Podtrzymujemy przyjacielskie relacji z 

placówkami sąsiednimi, aktywnie bierzemy udział 

w konkursach, zawodach uroczystościach 

międzyszkolnych czy gminnych.  

 

6.Współpraca z instytucjami i prywatnymi 

przedsiębiorcami wzbogaca ofertę szkolnych 

uroczystości. 

 

7.Absolwenci regularnie odwiedzają mury naszej 

szkoły co jest dowodem na silną więź z placówką. 

 

 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

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

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

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

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

tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole 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, w tym poprzez możliwość udziału w 

działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów 

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

światowej, 

10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

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

wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

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

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, a 

także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w 

tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków w 

konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i 

wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych 

informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 
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skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i 

wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, 

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów i 

wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

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

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z 

naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

4) informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów o 

obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o 

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

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

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

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

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

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowań 
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ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

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

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2016-2020, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w 

szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i 

wychowanków zachowań ryzykownych, wczesnego rozpoznawania zagrożenia 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

NSP oraz umiejętności i podejmowania interwencji profilaktycznej oraz profilaktyki i 

rozwiązywania problemów wynikających z używania alkoholu, w tym w zakresie 

przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz uzależnień behawioralnych, 

5) włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o 

którym mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu 

przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 
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V.  STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

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, psychologiem szkolnym, 

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: 
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 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 czynników 

chroniących i czynników 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, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 
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 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 młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 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, 

 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny/psycholog: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 

 zapewnia uczniom pomoc psychologiczną 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, 
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 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 wywiadówkach 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 uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 

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, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 

VI. KALENDARZ UROCZYSTOŚCI SZKOLNYCH W ROKU SZKOLNYM 

2019/2020 

 uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  

 ślubowanie klas pierwszych, 

 Dzień Edukacji Narodowej, 

 Narodowe Święto Niepodległości, 

 Święto Bibliotek Szkolnych 
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 Jasełka 

 Wyzwolenie Warszawy- apel, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Walentynowa poczta – apel, 

 Pierwszy Dzień Wiosny, 

 Pierwszy Dzień Wiosny 

 Pasowanie na czytelnika uczniów klasy I; 

 Święto Ziemi, 

 Konstytucja 3 Maja- akademia 

 Dzień Rodziny – piknik, 

 Dzień dziecka i Dzień sportu, 

 Uroczystości związane z Żołnierzami Wyklętymi 

 Zakończenie roku szkolnego i pożegnanie VIII klasy  

 

VII . IDENTYFIKACJA POTRZEB 

 

      We wrześniu bieżącego roku szkolnego,  w szkole przeprowadzone zostały badanie  

diagnozujące zapotrzebowanie na działania wychowawcze i  profilaktyczne  w środowisku 

szkolnym. Badanie miało charakter ankietowy.  

 W ankiecie wzięło udział około  50%  rodziców oraz 75% uczniów klas I-VIII.  

Wyniki badania pokazują ,że dzieci i ich rodzice zdecydowanej większości uważają , że w 

szkole jest bezpiecznie, wśród najczęstszych form zachowań negatywnych uczniowie  

wymieniali;  

wyśmiewanie (7,9 %) 

przezywanie  (13,6% )  

popychanie (9,1%) , 

 2,27% badanych wskazało na bicie.  

Wśród osób do których uczniowie mają największe zaufanie  i zwracają się o pomoc znaleźli  

się; 

Rodzice-37% 

Wychowawca – 26 % 

Nauczyciele -22 % 

Koledzy-17 % 
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Uczniowie mają  wiedzę na temat różnego rodzaju uzależnień a zdaniem rodziców tematyka 

ta jest w sposób wystarczający poruszana w szkole -72% badanych. Z badań wynika ,że 

uczniowie uczestniczą w różnych formach zajęć pozalekcyjnych wśród których wymieniali; 

zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, koła 

zainteresowań oraz różnego rodzaju zajęcia sportowe. Rodzice wykazują zainteresowanie 

zajęciami  dotyczących problemów wychowawczych oraz różnego rodzaju zagrożeń 

czyhających na dzieci  -75%. 

 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

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

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 potrzeba wzmocnienia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży, ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

 promowanie zdrowego stylu życia, kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i 

narkotyków),  

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 
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 działania służące podnoszeniu motywacji do nauki oraz regularnego uczęszczania 

do szkoły, 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej. 

 

 

VIII. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU 

SZKOLNYM 2019/2020 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Zwiększenie udziału uczniów w zajęciach pozalekcyjnych.  

3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. 98% uczniów systematycznie 

realizuje obowiązek szkolny. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Integracja zespołów klasowych. Przeprowadzenie zajęć integracyjnych w klasach I. 

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2019/2020 

powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

 w terminie do końca  IX 2019 r. opiekunowie szkolnego Koła wolontariatu 

wyłonią  radę wolontariatu, 

 rada wolontariatu opracuje program szkolnego wolontariatu do końca X 2019 r. 

 

OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. W I semestrze wszyscy wychowawcy przeprowadzą co najmniej 2 godziny zajęć 

sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 

3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a 

zdrowiem. 

 

 

 

 



ROK SZKOLNY 2019 / 2020 
 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przeprowadzenie cyklu zajęć w klasach na temat umiejętności samooceny i 

rozpoznawania swoich predyspozycji.  

3. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony.  

4. 98% uczniów potrafi wskazać konstruktywne sposoby rozwijania swoich 

predyspozycji i pokonywania potencjalnych trudności.  

 

IX . HARMONOGRAM DZIAŁAŃ 

 POTRZEBA WZMOCNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DZIECI I MŁODZIEŻY, ZE 

SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DZIECI ZE SPECJALNYMI 

POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI 

  

   

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

termin 

1. Pogadanki, sesje dyskusyjne, warsztaty  w klasach 

dotyczące rozpoznawania zagrożeń w szkole i poza 

nią oraz zachowań mających na celu 

przewidywanie niebezpieczeństw i zapobieganie 

im z naciskiem na angażowanie w zajęcia uczniów 

ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Wychowawcy klas Na bieżąco 

2. Prelekcje z udziałem Policji dla klas 0-VIII Wszyscy W ciągu roku szkolnego 

3. Pogadanki i inscenizowane scenki we wszystkich 

klasach. Angażowanie w zajęcia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Wychowawcy, 

nauczyciele uczący 

Wg potrzeb 

4. Realizacja programu profilaktycznego pod 

patronatem Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy. Temat: „Ratujemy  i uczymy ratować” z 

naciskiem na angażowanie w zajęcia uczniów ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

Wychowawcy W ciągu roku szkolnego 

5. Zapoznawanie na bieżąco wszystkich uczniów z 

regulaminami pracowni, różnymi procedurami 

zachowań        w sytuacji różnych 

niebezpieczeństw tj. pożar  i ewakuacja z 

budynków, właściwe korzystanie z różnych 

sprzętów i urządzeń elektrycznych, właściwe 

poruszanie się w terenie, zachowanie się na 

wycieczkach,        w sytuacjach urazów ciała, 

wypadków, skutki palenia papierosów i picia 

alkoholu i inne, upewnienie się, że uczniowie ze 

specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znają i 

potrafią zastosować poznane procedury 

bezpieczeństwa. 

Wychowawcy, 

pedagog 

Na bieżąco 

6. Konkursy plastyczne, ulotki i gazetki dotyczące Wychowawcy, Na bieżąco 



ROK SZKOLNY 2019 / 2020 
 

tematyki niebezpieczeństw i sposobów 

zapobiegania im oraz zachowania  w sytuacji 

realnego zagrożenia, angażowanie w prace 

uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 

pedagog 

7. Teatrzyki profilaktyczne Wychowawcy, 

Pedagog 

W ciągu roku szkolnego 

8. Sumiennie pełnione dyżury nauczycieli na 

korytarzach szkolnych podczas przerw 

międzylekcyjnych 

Wszyscy nauczyciele Wg harmonogramu 

dyżurów 

9. Przestrzeganie wszystkich opracowanych w 

szkole  i obowiązujących procedur bezpieczeństwa 

Wszyscy pracownicy 

szkoły 

Wg potrzeb 

10. Organizacja zajęć warsztatowych, profilaktycznych 

dotyczących tematyki bezpieczeństwa  w aspekcie 

ochrony uczniów przed agresją, stosowanie 

procedur związanych z przeciwdziałaniem agresji 

w szkole,  

Wychowawcy,  

pedagog, 

nauczyciele,  

Wg potrzeb           

11. Kontrola wejść osób postronnych na teren szkoły Wszyscy nauczyciele Na bieżąco 

12. Zapewnienie właściwej opieki uczniom w świetlicy 

szkolnej 

Wychowawcy 

świetlicy 

Cały rok 

13. Sprawowanie opieki nad zdrowiem i 

bezpieczeństwem uczniów przez pielęgniarkę 

Pielęgniarka Cały rok 

wg harmonogramu 

            

WSPIERANIE OTWARTEJ POSTAWY UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI 

WOBEC KULTURY, SZTUKI, SPORTU, ŚRODOWISKA LOKALNEGO 

  

Lp. Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

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 

Wg potrzeb 

2. Uczestnictwo w życiu kulturalnym regionu 

(organizacja wyjść uczniów do teatru,  kina, na 

wystawę) 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

W ciągu roku 

szkolnego 

3. Organizacja przedstawień, spektakli dla szkoły, 

rodziców, innych szkół 

Wychowawcy, 

nauczyciele, Pedagog 

W ciągu roku 

szkolnego 

4. Organizacja konkursów plastycznych, artystycznych 

na szczeblu szkolnym i pozaszkolnym 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

Pedagog, 

Wychowawcy 

świetlicy 

W ciągu roku 

szkolnego 

5. Doskonalenie umiejętności pracy  z komputerem 

przez uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, 

chętnych rodziców 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Wg potrzeb 

6. Oferta zajęć pozalekcyjnych  i kół zainteresowań Nauczyciele 

prowadzący 

Rok szkolny 

  

7. Organizowanie wycieczek  w regionie i poza nim  Wychowawcy, 

nauczyciele 

Zgodnie               z 

potrzebami 
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8. Organizacja imprez, zawodów sportowych o 

zasięgu międzyszkolnym, wojewódzkim, 

ogólnopolskim, międzynarodowym 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

Rok szkolny  Wg 

harmonogramu 

9. Organizacja Dnia Rodziny  Dyrektor, 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

Wychowawcy, RR 

 Wg harmonogramu 

10. Angażowanie uczniów i ich rodziców do zadań 

wynikających z planu rozwoju szkoły, 

harmonogramu imprez  i uroczystości szkolnych,  

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Rodzice 

Na bieżąco 

11. Współpraca z instytucjami  i organizacjami 

lokalnymi (Biblioteką Miejską, Policją, OPS, PPP) 

Dyrektor, 

Opiekunowie 

organizacji 

szkolnych, Pedagog, 

Bibliotekarz 

Na bieżąco 

Cały rok 

12. Organizacja obchodów ważniejszych rocznic 

państwowych i historycznych na terenie szkoły i 

miasta 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Na bieżąco 

Wg harmonogramu 

14. Promocja szkoły w mediach oraz różnych miejscach 

użyteczności publicznej 

Nauczyciele, SU, 

redaktor szkolnej 

strony www 

Cały rok 

15. Aktualizacja pracy szkoły na stronach 

internetowych poprzez prezentację konkursów i 

laureatów 

Pedagog, Cały rok 

16. Poszukiwanie sponsorów i sympatyków szkoły Dyrektor, 

Nauczyciele, 

Pracownicy, Rada 

Rodziców 

Cały rok 

17. Redagowanie kroniki szkolnej Wyznaczony 

nauczyciel 

Na bieżąco, Cały rok 

18. Wdrażanie uczniów do aktywnego działania na 

rzecz szkoły poprzez działalność w Samorządzie 

Uczniowskim, działalność SKW i propagowanie 

działalności innych organizacji tj. PCK  i inne 

Wychowawcy, 

opiekun SU, 

Opiekunowie 

poszczególnych 

organizacji, 

Nauczyciele, 

Rodzice 

Cały rok 

19. Organizacja szkolnych wycieczek krajoznawczych 

promujących ruch uczniów 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

W ciągu roku 

szkolnego 
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DZIAŁANIA SŁUŻĄCE PODNOSZENIU MOTYWACJI DO NAUKI ORAZ 

REGULARNEGO UCZĘSZCZANIA DO SZKOŁY. 

  

Lp. Działania Osoba odpowiedzialna Termin 

1. Stała kontrola frekwencji.  Dyrektor, 

Wychowawcy, 

pedagog  

  

 Cały rok 

 

2. Kontrolowanie przez wszystkich nauczycieli 

obecności uczniów na zajęciach lekcyjnych. 

nauczyciele Cały rok 

3. Konsekwentne stosowanie procedur szkolnych 

wobec uczniów opuszczających zajęcia szkolne. 

Dyrektor, 

Wychowawcy 

pedagog  

Wg potrzeb 

4. Przeprowadzenie zajęć na godzinie z 

wychowawcą odnośnie obowiązku szkolnego i 

obowiązku nauki – konsekwencje prawne nie 

przestrzegania ww. zasad. 

 

Wychowawcy,  Wg potrzeb 

5. Punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć 

szkolnych. 

 

Nauczyciele Cały rok 

6. Organizacja zajęć dla uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

 

Dyrektor, pedagog, Wg potrzeb 

  

7. 

Informowanie rodziców o frekwencji uczniów na 

zajęciach . 

Wychowawcy, 

Pedagog  

Wg potrzeb 

  

8. 

Systematyczna współpraca z policją, strażą 

miejską, sądem rodzinnym, kuratorami 

sądowymi. 

 

Dyrektor, pedagog, 

wychowawcy, inni 

nauczyciele 

Wg potrzeb 

 

 

 ROZPOZNAWANIE SYTUACJI I ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH, W TYM 

KORZYSTANIE ZE ŚRODKÓW PSYCHOAKTYWNYCH (LEKARSTW BEZ 

WSKAZAŃ LEKARSKICH, PAPIEROSÓW, ALKOHOLU I NARKOTYKÓW), 

NIEBEZPIECZEŃSTWA ZWIĄZANE Z NADUŻYWANIEM KOMPUTERA, 

INTERNETU, TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH I TELEWIZJI 

  

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

termin 

1. Udział szkoły w ogólnopolskiej kampanii: 

„Zachowaj Trzeźwy Umysł”- organizacja 

konkursów, przekazywanie ulotek informacyjnych 

o używkach 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy, inni 

nauczyciele 

Cały rok 

2. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych, 

pogadanki we wszystkich klasach na temat 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Na bieżąco 
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szkodliwości palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 

narkotyków, dopalaczy, 

pedagog szkolny 

3. Współpraca z rodzicami w celu wzmacniania 

kompetencji wychowawczych i budowania 

prawidłowej postawy prozdrowotnej oraz zdrowego 

stylu życia, przekazywanie rodzicom, uczniom  i 

wychowawcom ulotek informacyjno – 

edukacyjnych dotyczących używek, udzielanie 

porad, wskazówek, wsparcia, kierowanie do 

odpowiednich placówek 

Pedagog szkolny, 

Wychowawcy, 

Nauczyciele 

Cały rok 

 4. Przeprowadzenie zajęć warsztatowych  i konkursów 

o tematyce antyalkoholowej, antynikotynowej i 

antynarkotykowej we wszystkich klasach  

Pedagog W ciągu roku 

szkolnego 

5. Przeprowadzenie zajęć z wychowawcą, pogadanek, 

prelekcji, zajęć warsztatowych  z uczniami 

wszystkich klas na temat przestrzegania przez 

uczniów zasad  i norm ustanowionych w szkole, 

kształtowania prawidłowych relacji społecznych w 

szkole pomiędzy poszczególnymi członkami 

społeczności szkolnej 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Pedagog 

Na bieżąco Wg 

planu 

 6. Udział nauczycieli i rodziców  w szkoleniach 

dotyczących podnoszenia kompetencji 

wychowawczych 

Dyrektor W ciągu roku 

szkolnego 

 7. Przeprowadzenie akcji informacyjnych dla 

uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących 

zagrożeń i rozwiązywania problemów 

związanych                           z narkomanią, form 

pomocy specjalistycznej dla uczniów zagrożonych 

tym problemem lub mających kontakt ze środkami 

psychoaktywnymi oraz dotyczących działań z 

zakresu edukacji prawnej: 

- gazetki, 

- konkursy 

- debaty 

- ulotki 

- konsultacje 

Wychowawcy, 

Pedagog szkolny, 

Nauczyciele 

Na bieżąco 

Cały rok 

 8. Przeprowadzenie Kampanii: „Zachowaj Trzeźwy 

Umysł” 

Dyrektor, 

Pedagog,  

Cały rok 

9. Współpraca szkoły w zakresie przeciwdziałania 

narkomanii z: 

- jednostką Samorządu Terytorialnego 

- poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, 

poradniami specjalistycznymi 

- placówkami doskonalenia nauczycieli, 

- podmiotami realizującymi świadczenia zdrowotne 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, opieki 

Wychowawcy, 

Nauczyciele, 

Pedagog, 

Przedstawiciele 

instytucji 

Na bieżąco,  wg 

potrzeb 
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psychiatrycznej i leczenia uzależnień 

- wojewódzkimi i powiatowymi stacjami sanitarno 

– epidemiologicznymi 

- Policją 

- organizacjami pozarządowymi i osobami 

prawnymi prowadzącymi statutową działalność z 

zakresu oświaty i wychowania 

  

 

         PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA, KSZTAŁTOWANIE 

NAWYKÓW PROZDROWOTNYCH, 

 

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Badania przesiewowe wśród wszystkich uczniów  Pielęgniarka 

szkolna 

Wg terminarzu 

badań 

2. Fluoryzacja zębów – program profilaktyczny  Pielęgniarka 

szkolna 

Wg terminarzu 

3. Kształtowanie postaw prozdrowotnych, pogadanki, 

konkursy  

Pedagog szkolny, 

wychowawcy klas 

Na bieżąco 

 4. Doradztwo w zakresie zauważonych problemów 

zdrowotnych 

Wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

Na bieżąco 

 5. Rozmowy  z rodzicami, przekazywanie uczniom  i 

rodzicom ulotek informacyjnych, sporządzanie 

gazetek tematycznych  na temat zdrowego trybu 

życia 

Wychowawcy klas, 

pedagog, psycholog 

szkolny 

Na bieżąco 

 6. Organizacja Dnia Sportu Szkolnego i Dnia Dziecka 

dla wszystkich klas 

Wychowawcy klas, 

Nauczyciele 

wychowania  

Czerwiec 2015 

 

 

 

PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROŻENIOM ZWIĄZANYM Z CYBERPRZEMOCĄ 

 

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Zapoznanie z zagrożeniem  Wychowawcy, 

nauczyciele 

Pierwsze zajęcia 

2. Pogadanki Wychowawcy, 

pedagog 

Na bieżąco 

3. Gazetka tematyczna Nauczyciel 

informatyki 

W ciągu roku 

szkolnego 

 4. Bajka / przedstawienie profilaktyczne Dyrektor, 

Nauczyciele, 

uczniowie 

W ciągu roku 

szkolnego 
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 5. Zaangażowanie uczniów w przygotowania do 

konkursu informatycznego 

Nauczyciel 

informatyki 

I-III.2020r. 

 6. Propagowanie aktywnych form spędzania czasu 

wolnego, w tym kóła zainteresowań 

Nauczyciele Na bieżąco 

  

BUDOWANIE POCZUCIA TOŻSAMOŚCI REGIONALNEJ I NARODOWEJ, 

 

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Rozwijanie poczucia tożsamości narodowej. Organizatorzy 

Nauczyciel historii, j. 

polskiego i WOS 

wg 

harmonogramu 

imprez 

2. Rozwijanie poczucia tożsamości językowej Dyrektor 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

cały rok 

3. Przybliżenie praw i powinności obywatelskich. Nauczyciel WOS 

Opiekun SU 

wg planu 

 4. Przybliżenie praw i powinności obywatelskich. Nauczyciel WOS 

Opiekun SU 

wg planu 

 5. Wyrabianie nawyków kulturalnego zachowania 

się. 

Dyrektor 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

wg planu 

 6. Zapoznanie z treścią Konstytucji RP, Deklaracji 

Praw Człowieka, Deklaracji o Prawach Dziecka 

Wychowawcy 

Nauczyciel WOS 

wg planu 

 

                         DORADZTWO ZAWODOWE 

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Przygotowanie uczniów do świadomego wyboru 

dalszej drogi edukacyjnej, zawodowej 

Dyrektor pedagog 

wychowawca 

cały rok 

2. Współpraca z instytucjami wspierającymi 

wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego. 

Dyrektor pedagog 

,wychowawca 

cały rok 

3. Udzielanie indywidualnych porad edukacyjnych i 

zawodowych uczniom i ich rodzicom (prawnym 

opiekunom). 

Dyrektor pedagog 

wychowawca 

wg potrzeb 

 

                    ROZWIJANIE IDEI WOLONTARIATU. 

 

L.p Działania Osoba 

odpowiedzialna 

Termin 

1. Działanie Szkolnego Koła Wolontariatu Jadwiga Krasińska Cały rok 

2. Konkurs „Pomagaj innym! Szkoła promująca 

wolontariat” 

SKW 

nauczyciele 

XI.2019- V.2020 

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej Wychowawcy klas i 

świetlicy 

Cały rok 

 4. Tematyczna gazetka ścienna SKW  

 5. Pomoc osobom potrzebującym wszyscy W miarę potrzeb 
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 6. Udział w uroczystościach szkolnych i lokalnych Wg. kalendarza 

uroczystości 

Wg. kalendarza 

uroczystości 

 

X .  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, 

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, 

21. Potrafi nawiązać więzi nieformalne z wychowawcą, 
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 XI. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Główne pola ewaluacji Programu Wychowawczo Profilaktycznego: 

 

 badanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole (zjawisko mobbingu) 

 badanie postaw prozdrowotnych (szczególnie uzależnienia); 

 frekwencje uczniów; 

 badanie zachowań bezinteresownych, gotowości do udzielania pomocy; 

 działania w zakresie wolontariatu; 

 badanie zachowań w sytuacji zagrożenia; 

 ocena samorządności i demokratyzacji w szkole; 

 badanie uzdolnień i aspiracji edukacyjnych dzieci; 

 autorytety w szkole /nauczyciel jako autorytet/; 

 umiejętności interpersonalne uczniów; 

 

 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: 

1) Wybrani losowo nauczyciele, rodzice, uczniowie. 

 

 

  Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w 

porozumieniu z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej w  Popowie Borowym  w dniu 

24.09.2019r. 

 


