


“Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej, i społecznej, 

które powinny być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.” 

 

WSTĘP 

 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły został opracowany po wcześniejszym rozpoznaniu potrzeb uczniów, oczekiwań rodziców, 

nauczycieli oraz na podstawie: 

 wniosków  z  przeprowadzonej  diagnozy  potrzeb  wychowawczych  i  środowiskowych  oraz 

 problemów występujących w naszej szkole, 

 wyników ewaluacji działań wychowawczych i profilaktycznych z poprzedniego roku, 

 wniosków z klasyfikacji w roku szkolnym 2018/ 2019, 

 analizy   dokumentacji   z   zakresu   diagnozowania,   monitorowania   oraz   podejmowania 

 interwencji wychowawczych, którą stanowią e-dziennik, dokumentacja pedagoga  szkolnego, notatki służbowe, indywidualnie 

zawierane kontrakty, 

 obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw, zajęć świetlicowych i pozalekcyjnych, a także na wycieczkach oraz 

imprezach pozaszkolnych, 

 zadań zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicamii nauczycielami. 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny został dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i potrzeb środowiska lokalnego. Ma on 

służyć ujednoliceniu działań wychowawczych i profilaktycznych . Realizacja tego programu zgodnie z jego założeniami ma doprowadzić do 

aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Program przeznaczony jest do 

realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

psychologami PPP, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy 

z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

 



PODSTAWA PRAWNA 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe Dz. U. z 2017 r. poz. 59 i 949 ogłoszona dnia 11 stycznia 2017 r. , 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. poz. 356), 

 Rozporządzenie  MEN  w  sprawie  zasad  udzielania  i  organizacji  pomocy  psychologiczno- pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach szkołach i placówkach, 

 Konwencja Praw Dziecka, 

 Powszechna Deklaracja Praw Człowieka, 

 Ustawa- Karta Nauczyciela z dnia 26 I 1982 r.  ze zmianami, 

 Statut Szkoły. 

 

Na podstawie analizy informacji zebranych w trakcie prowadzonych działań diagnostycznych zostały wyłonione sukcesy i porażki szkoły 

w sferze wychowania I profilaktyki. Sukcesy  szkoły  to  m.  in.  angażowanie  się  znacznej  liczby  uczniów  w działania  prospołeczne 

I alternatywne dla zjawisk patologicznych takie jak: 

 aktywne włączanie się w działalność wolontariatu, rozwijanie zainteresowań w ramach bogatej oferty zajęć pozalekcyjnych, 

 udział uczniów w konkursach o różnorodnej tematyce (artystyczne, ekologiczne, jezykowe, itp.), 

 angażowanie się do pracy w Samorządzie Uczniowskim, 

 reprezentowanie szkoły w zawodach, olimpiadach sportowych. 

 

Problemy natury wychowawczej występujące w naszej szkole to: 

 zachowania ryzykowne (agresja słowna I fizyczna), 

 specyficzne  problemy  okresu  dorastania  (konflikty,  zachowania  opozycyjno-buntownicze, trudności emocjonalne i adaptacyjne), 

 nieumiejętność korzystania z zasobów Internetu, cyberprzemoc, 

 naruszenia dyscypliny szkolnej. 



Analizując problematykę ogólnowychowawczą uczniów uwzględniono również zagrożenia istniejące w środowisku lokalnym. Należą do nich 

między innymi: 

 podejmowanie przez rodziców pracy zarobkowej za granicą, 

 niskie kompetencje wychowawcze niektórych rodziców. 

Zjawiska te niosą  za  sobą  negatywne konsekwencje związane z realizacją podstawowych funkcji rodziny. 

 

  



I. PROFIL ABSOLWENTA SZKOŁY  

Szkoła  Podstawowa  Nr  29  w  Rzeszowie  jest  placówką,  która  wspiera  rodziców  w wychowaniu dobrego, odpowiedzialnego, 

życzliwego, kulturalnego i wykształconego   młodego człowieka, który osiągnie sukces w życiu. Wychowujemy w duchu patriotycznym, 

kształtujemy uniwersalne wartości humanistyczne. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów I uczymy postaw unikania zagrożeń związanych z 

podejmowaniem   zachowań   ryzykownych.   Jesteśmy   szkołą   przyjazną   dziecku,   bezpieczną, stwarzającą optymalne warunki rozwoju 

intelektualnego i emocjonalnego. Jesteśmy społecznością działającą na zasadach partnerstwa, przyjaźni, szacunku i  życzliwości. 

 

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

 

w sferze intelektualnej: 

 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł informacji, umiał zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać 

wiedzę, umiał korzystać z  nowoczesnych technologii komunikacyjnych; 

 był świadomy własnego potencjału, potrafił go rozwijać i wykorzystywać; 

 Potrafił samodzielnie i krytycznie myśleć, potrafił podejmować właściwe decyzje; 

 Był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany 

i marzenia; 

 miał  świadomość  potrzeby  nieustannego  rozwoju  i  kształcenia,  był  świadomy,  że każdemu   kreatywnemu   działaniu   powinien   

towarzyszyć   wysiłek   i   był   gotów   go podejmować; 

w sferze społecznej: 

 dobrze  funkcjonował  w  swoim  otoczeniu,  czuł  się  członkiem  społeczności  lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był ciekawy 

świata, 

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju i jego zwyczajów; 

 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyrażał siebie w sposób akceptowany społecznie, wywiązywał się z powierzonych zadań 

w sposób zadowalający siebie i innych, starał się przewidzieć skutki swoich działań i gotów był ponieść konsekwencje swoich 

czynów, umiał rozróżniać dobre i złe zachowanie; 

 umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, miał poczucie współodpowiedzialności; 



 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób starszych czy niepełnosprawnych; 

 umiał   zachować   się  kulturalnie,   znał   zasady   dobrego  wychowania,   używał  form grzecznościowych; 

 potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami, umiał nazywać swoje emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo rozwiązywał 

konflikty, umiał dyskutować, był wrażliwy na potrzeby innych; 

 stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia; 

 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca 

 bezpiecznie poruszał się po drogach, posiadał Kartę Rowerową; 

w sferze duchowej: 

 uczestniczył w rożnych formach kultury, był przygotowany do odbioru mass mediów; 

 umiał  analizować docierające do niego informacje,  był  krytyczny  wobec programów telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał 

mechanizmy działania reklamy; 

 miał ukształtowany właściwy system wartości, cenił takie wartości jak odpowiedzialność, tolerancja, życzliwość, prawdomówność; 

w sferze fizycznej: 

 był aktywny fizycznie, dbał o swoją sprawność fizyczną, uprawiał sport, brał udział w imprezach o charakterze sportowym,4 

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki żywieniowe i higieny; 

 Znał zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek; 

w sferze emocjonalnej: 

 posiadał   umiejętność kontrolowania własnych emocji, umiał  efektywnie komunikować się i współpracować z innymi; 

 umiał właściwie reagować w sytuacji stresu, podejmował adekwatne do sytuacji decyzji i działania; 

 akceptował siebie mając świadomość mocnych i słabych stron. 

 

 

 

 

 



 

II. CELE I ZAŁOŻENIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO  

 

Cel nadrzędny: 

 

Wszechstronny rozwój ucznia oraz kreowanie jego sylwetki osobowej i społecznej jako dobrego, przyzwoitego człowieka 

 

Cele programu wychowawczo profilaktycznego: 

 

1. Rozwój potencjału intelektualnego  –  kształtowanie ciekawości  poznawczej, kreatywności i uświadomienia  własnych  

wartości,  troska  o rozwój  zainteresowań  i pasji,  rozbudzanie zaineresowań  i zamiłowań,  zindywidualizowane  

wspomaganie  rozwoju  każdego  ucznia stosownie  do  jego  potrzeb  i   możliwości,   pokazanie  metod  i technik   

efektywnego opanowywania wiedzy. 

 

2. Kształtowanie systemu wartości - tworzenie hierarchii wartości, obiektywna ocena własnego zachowania, przestrzeganie 

norm społeczno-moralnych, odpowiedzialne korzystanie z praw i przestrzeganie  obowiązków  ucznia,  wypracowywanie  

twórczych  postaw,  kształtowanie wrażliwości na walory estetyczne i  wartości moralne. 

 

3. Bezpieczeństwo uczniów  – troska  o bezpieczne,  higieniczne warunki nauki,  wychowania i opieki,   zapewnienie   

uczniom   wymagającym   szczególnej   opieki,   w   tym uczniom niepełnosprawnym,  prawidłowego  funkcjonowania  

w  szkole,  kształtowanie  umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia, utrwalanie bezpiecznych zachowań. 

 

4. Kształtowanie postaw obywatelskich, społecznych, patriotycznych – wzmacnianie poczucia tożsamości narodowej, 

przywiązania do historii i tradycji narodowych, wychowanie w duchu tolerancji i szacunku do drugiego człowieka, 

przygotowanie i  zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego i   lokalnego, w tym do dalszego 

angażowania się w wolontariat, kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, rozwijanie 

zainteresowania ekologią i podejmowaniem działań na rzecz ochrony środowiska. 



 

5. Edukacja   informatyczna –   stwarzanie   uczniom warunków do   nabywania wiedzy i umiejętności potrzebnych 

do rozwiązywania problemów z wykorzystaniem metod i   technik informatycznych, przygotowanie uczniów do 

dokonywania świadomych i  odpowiedzialnych wyborów  w  trakcie  korzystania  z  zasobów dostępnych  w Interencie,  

kształtowanie umiejętności   bezpiecznego  poruszania   się  w   przestrzeni   cyfrowej,   krytycznej  analizie informacji oraz 

wzajemnego szacunku dla innych użytkowników sieci. 

 

6. Komunikacja  społeczna  nabywanie  właściwych  formy komunikacji społecznej,  rozwoju kultury  osobistej i kultury  

słowa,  poszanowanie dla drugiego człowieka, akceptacja  praw drugiego  człowieka,  asertywność, umiejętność  pracy  w  

zespole,  aktywne  uczestnictwo w życiu kulturalnym klasy, szkoły,  środowiska, rozwijanie samodyscypliny i rozwój 

umiejętności radzenia sobie z problemami, kształtowanie postawy tolerancji i  poszanowania dla różnych religii, kultur i 

tradycji, rozwijanie wrażliwości na problemy ochrony środowiska. 

 

7. Dojrzałość  fizyczna  –  nabywanie  umiejętności  dbania  o  higienę osobistą, kształtowanie właściwych nawyków 

żywieniowych, aktywne uczestnictwo w zajęciach sportowych, w tym w zajęciach  pozaszkolnych, wyposażenie  w  wiedzę  

i  umiejętności  w  zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, kształtowanie świadomości na temat zagrożeń 

wynikających z podejmowania zachowań ryzykownych (alkohol, nikotyna, inne używki). 

 

 

III. UWAGI OGÓLNE O REALIZACJI PROGRAMU  

 Program   wychowawczo-profilaktyczny   zakłada   realizację  wymienionych  celów   poprzez szczegółowe zadania wychowawczo-

profilaktyczne, skonstruowane i dobrane odpowiednio dla danego wieku oraz możliwości ucznia 

 Treści   programu  są   realizowane  przez:  dyrektora   szkoły,   nauczycieli,   wychowawców, pedagoga  szkolnego, specjalistów  

zatrudnionych  w  szkole,  pracowników administracji i obsługi oraz instytucje współpracujące ze szkołą. 

 Program  wychowawczo  –  profilaktyczny  stanowi  spójną  całość  ze szkolnym  zestawie programów   nauczania i uwzględnia 

wszystkie wymagania zawarte w podstawie programowej  



IV. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 

 Rozwój w sferze społecznej  

CELE ZADANIA 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJE 

TERMIN REALIZACJI 

 

Organizacja 

zespołu 

klasowego. 

Zapoznanie dzieci z ich prawami i obowiązkami. 

Opracowanie klasowego regulaminu. 

Wyjścia, wyjazdy integracyjne. 

Zajęcia integracyjne z wychowawcą, pedagogiem. 

wychowawcy klas, 

pedagog szkolny 

 

wrzesień 

 

 

Upowszechnienie 

wśród uczniów 

znajomości prawa 

i dbanie o jego 

przestrzeganie. 

Zapoznanie uczniów z dokumentami regulującymi pracę 

szkoły, m.in.  ze Statutem  Szkoły,  zasadami  oceniania,  

z procedurami obowiązującymi na terenie szkoły 

(usprawiedliwiania, postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, złamania zakazu, np. palenia papierosów). 

 

wychowawcy 

 

 

wrzesień 

 

Przeprowadzenie godzin  wychowawczych dotyczących 

obowiązków ucznia, odpowiedzialności za ich 

lekceważenie. 

wychowawcy 
 

wrzesień 

Konsekwentne stosowanie kar i nagród zgodnie 

z regulaminem szkoły. 
nauczyciele cały rok 

Konsekwentne postępowanie zgodne z procedurami 

zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 

cała społeczność 

szkolna 
cały rok 

 

Aktualizowanie zapisów prawa wewnątrzszkolnego. 

zespół powołany przez 

dyrektora 

 

wg potrzeb 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom zapobieganie 

przemocy fizycznej, 

psychicznej i słownej. 

 

 

 

 

 

 

. 

 

Egzekwowanie właściwych zachowań uczniów 

cała społeczność 

szkolna 

cały rok 

Przeprowadzenie ewakuacji próbnej placówki 
dyrektor,  cała  

społeczność szkolna 

 

I semestr 

Realizacja   treści   wychowawczych   na   temat 

rozwiązywania konfliktów i mediacji,  budowania  

poczucia własnej   wartości, komunikacji interersonalnej 

wychowawcy,  

nauczyciele, 

pedagog szkolny 

wg. harmonogramu 

planów zespołów 

wychowawczych 

 

Wycieczki klasowe. 

 

 

wychowawcy 
cały rok 

Organizowanie konkursów, akademii szkolnych. 

 

nauczyciele, samorząd 

uczniowski 

wg 

harmonogramu 

planów 

zespołów 

przedmiotowych 

Zapobieganie zachowaniom niebezpiecznym w czasie 

imprez okolicznościowych oraz wycieczek szkolnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 
Cały rok 

Kształtowanie umiejętności kontrolowania własnej złości 

I agresywnych zachowań. Organizacja Dnia Uprzejmości 

w szkole. Profilaktyka mowy nienawiści. 

 

nauczyciele, pedagog 

Wg 

harmonogramu 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 

Organizowanie zajęć promujących postawę asertywną. 

Kształtowanie umiejętności proszenia o pomoc oraz 

rozpowszechnianie informacji o instytucjach, które 

udzielają wsparcia. 

wychowawcy, pedagog 

Wg 

harmonogramu 

kalendarza 

imprez 

szkolnych 



 

Zajęcia z profilaktyki przemocy, w tym cyberprzemocy, 

filmy, ulotki poruszające problematykę agresji 

i przemocy. Organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, 

spotkanie ze specjalistą do spraw przeciwdziałania 

przestępczości w internecie. 

 

nauczyciele,  

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

wg 

harmonogramu 

planów zespołów 

wychowawczych 

 

 

 

 

Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

uczniom zapobieganie 

przemocy fizycznej, 

psychicznej i słownej. 

 

 

 

 

Aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw lekcyjnych. nauczyciele cały rok 

 

Zajęcia z przedstawicielem Komendy Miejskiej Policji na 

tematy bezpieczeństwa,  odpowiedzialności prawnej 

nieletnich, itp. 

Pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

I semestr 

Wpajanie poczucia odpowiedzialności za własne czyny 

I słowa odpowiedzialność za mienie szkoły. 

cała społeczność 

szkolna 
cały rok 

Pomoc poszkodowanym. 
cała społeczność 

szkolna 
cały rok 

Konsekwentne   reagowanie   na wszelkie przejawy   

agresji w szkole. Organizacja zajęć dotyczących agresji, jej 

przyczyn, skutków oraz sposobów reagowania. 

cała społeczność 

szkolna 
cały rok 

Lekcje wychowawcze z zakresu kultury osobistej, 

kulturalnego spożywania posiłków, grzeczności na co 

dzień. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

cały rok 

Dbałość   o  własny  wygląd  i   ubiór   stosowny   do  

wymagań szkolnych. 

 

cała społeczność 

szkolna 

 

cały rok 

Kształtowanie postaw 
Nauka hymnu państwowego, poznawanie symboli 

narodowych, poznawanie piękna naszej ojczyzny, miasta, 

nauczyciele, 

wychowawcy 
cały rok 



społecznych 

i patriotycznych. 

osiedla, zachowanie odpowiedniej postawy wobec 

symboli narodowych i hymnu. 

 

Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych oraz 

w uroczystościach związanych z obchodzenie świąt 

państwowych. 

 

nauczyciele 

wg. 

harmonogramu 

kalendarza 

imprez szkolnych 

 

Organizacja klasowej wigilii, dekoracje świąteczne. 

wychowawcy, samorząd 

klasowy 

 

I semestr 

Aktywny udział w akcjach ogólnopolskich w ramach 

wolontariatu  organizowanych  przez  Caritas  np. w 

zbiórkach żywności. 

 

Opiekunowie Szkolnego 

Koła Caritas 

 

cały rok 

Propagowanie postaw społecznych, podejmowania akcji 

charytatywnych na rzecz ochrony środowiska (zbiórki 

makulatury, nakrętek, baterii) oraz na rzecz zwierząt 

(wolontariat w Schronisku dla zwierząt, zbiórki karmy, itp.) 

 

nauczyciele,  

wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel 

biologii 

cały rok 

 

 

 Rozwój w sferze fizycznej  

CELE ZADANIA 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJE 

TERMIN REALIZACJI 

 

 

Promowanie zdrowego 

stylu życia. 

 

Troska o właściwe odżywianie uczniów. 

wychowawcy,  

nauczyciele, rodzice, 

higienistka szkolna 

cały rok 

Zwracanie uwagi na prawidłową postawę ciała dzieci wychowawcy,  cały rok 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podczas zajęć i zabaw. nauczyciele, rodzice, 

higienistka szkolna 

Pogadanki, warsztaty o tematyce ekologicznej, wdrażanie 

do segregacji śmieci, udział w akcjach szkolnych np. 

sprzątnie świata, Dzień Ziemi. Udział w konkursach o 

tematyce ekologicznej, dbanie o porządek wokół szkoły. 

wychowawcy,  

nauczyciele, rodzice 

 

 

cały rok 

 

Kształtowanie nawyków cichego zachowania. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

higienistka szkolna 

 

cały rok 

Zapoznanie  z  podstawowymi  zasadami  dbałości  

o zdrowie własne  i innych  w  tym   zapoznanie  

z zasadami   zdrowego, racjonalnego  odżywiania  się,  

higieny  osobistej  i  aktywności fizycznej 

 

nauczyciele,  

wychowawcy, 

higienistka szkolna 

 

cały rok 

Rozwijanie   umiejętności   podejmowania   działań   na 

rzecz ochrony przyrody w swoim środowisku. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

cały rok 

 

Działania wzmacniające integrację klasy. 

nauczyciele,  

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

cały rok 

Zajęcia pozalekcyjne, wycieczki, rajdy itp. 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

cały rok 

Zajęcia nt. higienicznego   trybu   życia,   zdrowego   

żywienia, zaburzeń odżywiania, itp. 

nauczyciele, 

wychowawcy,  

 

cały rok 



Promowanie  aktywności  sportowej  –  zapewnienie  

uczniom aktywnego udziału w różnorodnego typu 

zawodach sportowych na różnych szczeblach. 

 

nauczyciele 

wychowania fizycznego 

 

cały rok 

Zapewnienie   możliwości   alternatywnych   form 

spędzania wolnego czasu. 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

 

cały rok 

 

Dostarczanie 

wiedzy 

o zagrożeniach 

współczesnego 

świata 

kształtowanie 

odpowiedzialności 

za własne zdrowie 

i życie. 

Spotkania  ze  specjalistami  -  współpraca  z  Centrum  

Leczenia Uzależnień. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, 

 

cały rok 

Lekcje  wychowawcze,  pogadanki,  prelekcje  dla  

uczniów  na temat  zagrożeń  i  konsekwencji  

podejmowania  ryzykownych zachowań,   profilaktyka   

choroby   alkoholowej,   uzależnienia narkotykami 

I nałogu nikotyny. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, higienistka 

szkolna 

 

cały rok 

Zapoznanie rodziców z możliwościami leczenia 

młodzieży. Informowanie rodziców w czasie spotkań 

o negatywnych skutkach sięgania po środki 

uzależniające. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele pedagog 

szkolny, higienistka 

szkolna 

 

cały rok 

 

Plakaty,  filmy  edukacyjne,  ulotki  informacyjne o 

tematyce profilaktycznej, gazetki tematyczne. 

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, higienistka 

szkolna 

 

cały rok 

Troska o bezpieczeństwo. 

 

 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych   sytuacjach   życiowych,   

kształtowanie   właściwego zachowania  się  w   sytuacji  

 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

 

 

cały rok 



 

 

 

 

zagrożenia  życia  i  zdrowia  oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych. 

szkolny,higienistka 

szkolna 

Kształtowanie  świadomości  negatywnego  wpływu  

pracy  przy komputerze na zdrowie I kontakty 

społeczne oraz niebezpieczeństw   wynikających   

z anonimowości   kontaktów w sieci,   respektowanie   

ograniczeń   dotyczących   korzystania z komputera, 

Internetu i  multimediów. 

 

wychowawca,  

nauczyciele, nauczyciel 

informatyki 

 

 

cały rok 

Przygotowanie   do   bezpiecznego   i   rozsądnego   

korzystania z narzędzi i urządzeń technicznych oraz 

bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych. 

 

wychowawca,  

nauczyciele, nauczyciel 

techniki 

 

cały rok 

Przygotowanie   do   bezpiecznego   korzystania   ze 

środków komunikacji   i poruszania   się   po   drodze 

zapobieganie i przeciwdziałanie sytuacjom 

problemowym. 

wychowawca, 

nauczyciele, 

 

 

 

cały rok 

Kształtowanie  umiejętności   utrzymywania  ładu 

i porządku wokół siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

cały rok 

Zapoznanie  uczniów  z  zapisami  Statutu  dot.  zakazu 

używania środków uzależniających, opuszczania szkoły 

podczas zajęć lekcyjnych, oraz procedurami interwencji 

szkoły w sytuacjach ryzykownych zachowań uczniów. 

 

wychowawcy 

 

 

wrzesień 

Realizowanie działań profilaktycznych zmierzających 

do wyeliminowania zagrożeń związanych z paleniem 

papierosów, zażywaniem alkoholu, narkotyków 

I dopalaczy. 

wychowawcy, 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, higienistka 

szkolna 

 

cały rok 

Systematyczne  monitorowanie  boiska,  toalet  wychowawcy, cały rok 



i pomieszczeń szkoły, wskazanych przez uczniów 

jako niebezpieczne, w ramach dyżurów 

pełnionych przez nauczycieli i zainstalowanego 

monitoringu. 

nauczyciele, pedagog 

szkolny, 

Aktywne dyżury nauczycieli podczas przerw. nauczyciele cały rok 

 

 

 

 Rozwój w sferze intelektualnej  

CELE ZADANIA 
OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

ZA REALIZACJE 
TERMIN REALIZACJI 

 

 

 

 

 

 

 

Budowanie wśród 

uczniów motywacji do 

nauki. 

 

 

 

 

 

Stwarzanie  uczniom  możliwości  prezentowania  

umiejętności, zainteresowań, hobby na zajęciach 

wychowawczych i przedmiotowych,   zajęciach   

pozalekcyjnych  oraz  imprezach klasowych i szkolnych. 

 

 

nauczyciele, wychowawcy 

 

 

cały rok 

Włączanie uczniów biernych do większe 

aktywności intelektualnej,  artystycznej,  sportowej 

(konkursy, olimpiady, zawody, imprezy klasowe I szkolne 

 

nauczyciele, wychowawcy 

 

 

cały rok 

Prowadzenie kół zainteresowań, wspierających 

wszechstronny rozwój ucznia. 

 

nauczyciele, wychowawcy 

 

cały rok 

Realizacja   projektów   edukacyjnych   w   celu   

wypracowania twórczych postaw. 

 

nauczyciele 

 

cały rok 

Indywidualizacja procesu nauczania i oceniania. nauczyciele, cały rok 

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania  

porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych 

źródeł, w tym korzystania z technologii informacyjno- 

 

nauczyciele, wychowawcy 

 

cały rok 



 komunikacyjnych. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno- 

Pedagogiczną, respektowanie   przez   nauczycieli   

zaleceń   opinii   i   orzeczeń w procesie dydaktycznym i 

wychowawczym. 

 

nauczyciele,  

wychowawcy, pedagog 

szkolny 

 

 

cały rok 

Częstsze  stosowanie  pochwał  wobec  uczniów  i  klasy  

np.  na forum klasy, na zebraniach rodziców, itp. 

 

nauczyciele,  

wychowawcy, pedagog 

szkolny, dyrektor 

 

cały rok 

 

 

Przeciwdziałanie 

zjawiskom 

wagarowania. 

 

Systematyczne sprawdzanie obecności na  wszystkich 

zajęciach edukacyjnych. 

 

nauczyciele 
cały rok 

 

Rozliczanie opuszczonych zajęć edukacyjnych zgodne 

z zapisami w Statucie Szkoły. 

wychowawcy 
 

cały rok 

 

Prowadzenie ciekawych zajęć edukacyjnych metodami 

aktywizującymi. 

nauczyciele 
 

cały rok 

Wspieranie uczniów z trudnościami w nauce 

(zajęcia wyrównawcze, konsultacje). 
nauczyciele cały rok 

Współpraca  z Poradnią  Psychologiczno – Pedagogiczną  

Nr  2, Miejską  Komendą  Policji  , Sądem Rodzinnym, 

MOPS-em, Centrum Leczenia Uzależnień. 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 

 

cały rok 

 

Poznanie 

środowiska 

rodzinnego 

Prowadzenie  badań  ankietowych  wśród  rodziców  I  

uczniów diagnozujących sytuację ogólno-wychowawczą 

uczniów. 

pedagog szkolny, 

wychowawcy 
cały rok 

   



ucznia. Rozmowy z uczniami. pedagog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 

cały rok 

Rozmowy z rodzicami. 
pedagog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 
cały rok 

Współpraca z instytucjami wspierającymi rodzinę, 

współpraca z kuratorami sądowymi i społecznymi, z 

pracownikami MOPSu, z policją. 

 

pedagog szkolny, 

wychowawcy, nauczyciele 

 

cały rok 

 

Opieka nad uczniami 

mającymi trudności 

w nauce, uczniami 

niepełnosprawnymi 

oraz sprawiającymi 

trudności 

wychowawcze. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Zajęcia wyrównawcze z poszczególnych przedmiotów. nauczyciele cały rok 

Indywidualizacja pracy z dzieckiem mającym trudności w 

nauce, 

indywidualne konsultacje z nauczycielami przedmiotów. 

 

nauczyciele 

 

cały rok 

Dostosowanie programów nauczania do 

indywidualnych potrzeb dziecka zgodnie z zaleceniami 

Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 

 

wychowawcy 

 

 

cały rok 

Tworzenie indywidualnych programów edukacyjno- 

terapeutycznych   (IPET),   organizacja   zajęć   

specjalistycznych zgodne z zaleceniami w IPET 

 

zespół nauczycieli 

uczących ucznia 

 

 

wg. potrzeb 

Wspieranie rodziców w nawiązywaniu kontaktu z 

poradniami specjalistycznymi. 

 

nauczyciele,wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

Spotkania indywidualne z rodzicami. 
nauczyciele,  wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

Spotkania indywidualne z uczniami. 

 

nauczyciele,  wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

Działania w ramach zespołów wychowawczych. 
nauczyciele,  wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

cały rok 



 

Współpraca z policją, kuratorami, Sądem Rodzinnym. 

nauczyciele,  wychowawcy, 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

Współpraca z rodzicami. 

Zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły, Szkolnym 

Programem Wychowawczo- Profilaktycznym 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

rodzice uczniów 

 

cały rok 

Wymiana informacji na temat postępów w nauce i  

zachowania uczniów, stały kontakt wychowawca-rodzic 

(kontakt telefoniczny lub osobisty). 

 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, rodzice uczniów 

 

 

cały rok 

Współpraca z pedagogiem szkolnym. 
wychowawcy, pedagog 

szkolny, rodzice uczniów 

 

cały rok 

 

Udział w wywiadówkach, konsultacjach. 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, rodzice uczniów 

 

cały rok 

 

Wspólne organizowanie imprez klasowych i szkolnych. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

rodzice uczniów 

 

cały rok 

 

Pedagogizacja rodziców. 

wychowawcy, 

pedagog szkolny, 

rodzice uczniów 

 

cały rok 

Spotkania z Radą Rodziców, spotkania indywidulane  
dyrektor,wychowawcy 

pedagog szkolny 

 

cały rok 

 

  

 

 

 



 Rozwój w sferze emocjonalnej i duchowej  

CELE ZADANIA 

OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE ZA 

REALIZACJE 

TERMIN REALIZACJI 

 

 

Uczestnictwo w kulturze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczestnictwo  w  różnych  formach  kultury,  wyjścia  do  

kina, teatru, muzeum, na wystawy itp. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel języka 

polskiego 

cały rok 

Udział w lekcjach muzealnych. 

wychowawcy, 

nauczyciele, nauczyciel 

języka polskiego 

cały rok 

Działalność kół zainteresowań. 

wychowawcy, 

nauczyciele, nauczyciel 

języka polskiego 

cały rok 

Redagowanie szkolnej gazetki. 

Samorząd Uczniowski, 

nauczyciel języka 

polskiego 

cały rok 

Lekcje  przedmiotowe  i  wychowawcze przygotowujące 

do odbioru  mass  mediów,  znajomości  mechanizmów  

działania reklamy,   właściwego  rozumienia   programów   

telewizyjnych, filmów, czasopism, książek 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel języka 

polskiego 

cały rok 

Kontakt z „żywym słowem” podczas spotkań autorskich. 
wychowawcy, 

nauczyciele 
cały rok 

Rozwój kompentencji czytelniczych, zachęcaniu uczniów 

i rodziców  do  korzystania  z  zasobów  biblioteki  

szkolnej  oraz zbiorów  prywatnych  opiekuna  szkolnego  

wychowawcy, 

nauczyciele, 

nauczyciel języka 

cały rok 



 Klubu  Miłośników Książki polskiego 

Kształtowanie wrażliwości  na  walory estetyczne I 

wartości, tworzenie hierarchii wartości moralnych. 

nauczyciele, 

wychowawcy 
cały rok 

Rozpoznawanie 

I sposoby 

opanowywania 

emocji. 

Lekcje wychowawcze dotyczące problemów okresu 

dojrzewania, zmienności nastroju, buntu. 

wychowawcy, pedagog 

szkolny, nauczyciel wdż 
cały rok 

Warsztaty i zajęcia z zakresu określania emocji i radzenia 

sobie z własnymi emocjami. 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 
I semestr 

Lekcje wychowawcze na temat opanowywania 

stresu, stosowania technik relaksacyjnych. 

wychowawcy, pedagog 

szkolny 
II semestr 

Budowanie pozytywnych relacji koleżeńskich – rozmowy, 

wyjścia, wyjazdy.  

wychowawcy, pedagog 

szkolny 
cały rok  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



V. SPODZIEWANE EFEKTY 

W wyniku realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego: 

 

 uczniowie znają korzyści wynikające z prowadzenia zdrowego stylu życia, 

 uczniowie są świadomi swojego potencjału, potrafią go rozwijać i wykorzystywać, 

 uczniowie nawiązują właściwe relacje z rówieśnikami i dorosłymi, 

 uczniowie nabędą umiejętności psychologiczne i społeczne takie jak: asertywność, empatia, tolerancja, komunikacja 

interpersonalna, odpowiedzialność, 

 uczniowie potrafią podejmować świadome decyzje w sytuacjach ryzykownych, 

 uczniowie  znają  zasady  bezpiecznego  poruszania  się  w  przestrzeni  cyfrowej  i  stosują  je podczas korzystania z 

Internetu 

 wystąpi niższy wskaźnik uczniów stosujących agresję słowną oraz fizyczną wobec rówieśników. 

 

VI. STRATEGIE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE  

Cele  i  zadania  programu  realizowane  będą  w  oparciu  o  następujące  strategie  wychowawczo- profilaktyczne: 

 

 Strategie informacyjne  – dostarczenie informacji na temat celów i treści kształcenia oraz efektów pracy, 

jasne kryteria oceniania, wskazywanie mocnych i słabych stron ucznia. 

 Strategie   komunikacyjne   –   wyrażanie   emocji,   inicjowanie   dyskusji   umożliwiających wyrażanie własnych 

poglądów, szczerości i otwartości w dyskusji, podejmowanie tematów trudnych, dotyczących jednostki i grupy. 

 Strategie współdziałania – podejmowanie współpracy z uczniem i jego rodzicami, wspólne rozwiązywanie problemów 

i konfliktów, inspirowanie współpracy między uczniami. 

 Strategie modelowania – bycie wzorem, autorytetem dla ucznia, wskazywanie reguł i norm postępowania na lekcji, 

w szkole i w otoczeniu innych ludzi. 

 Strategie  doświadczania  –  stwarzanie  różnorodnych  sytuacji  wychowawczych,  aktywne i refleksyjne pełnienie ról 

w klasie i w szkole, dzielenie się efektami własnej pracy z innymi. 



 Strategie alternatyw – stwarzanie warunków do wyboru różnej aktywności przez ucznia oraz różnych  strategii  

umożliwiających  mu  korzystanie  z  własnych  zasobów  i  niwelowanie indywidualnych deficytów. 

 Strategie interwencyjne – pomoc w identyfikacji i rozwiązywaniu zaistniałych problemów, udzielania wsparcia 

w sytuacjach trudnych. 

 

VII. EWALUACJA PROGRAMU  

1. W procesie ewaluacji Szkolnego Programy Wychowawczo - Profilaktycznego udział biorą uczniowie, rodzice i nauczyciele. 

2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktycy będzie podlegał corocznej ewaluacji. 

3. Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program Wychowawczo – Profilaktyczny może być modyfikowany w zależności od 

wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych. 

4. Zmiany w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym zatwierdzone są na posiedzeniach Rady Pedagogicznej. 

5. Sposoby ewaluacji: obserwacja, wywiad, ankiety ewaluacyjne dla uczniów, rodziców oraz nauczycieli, sprawozdania 

wychowawców klas.  

 

  




