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Akty prawne: Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (Dz. U. 

z 2017 r., poz. 59) szkoła podstawowa od 1 września realizuje program wychowawczo – pro-

filaktyczny obejmujący: 

 Treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

 Treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojo-

wych uczniów przygotowane na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i pro-

blemów występujących w społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

Podstawa prawna: 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, ( Dz. U. z 2004r. nr 256.poz 2572, z 

późniejszymi zmianami). Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 

2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 170, poz. 1218).  

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59) ogłoszo-

na 11 stycznia 2017 r. 

3. Ustawa z dnia 14 września 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę Prawo Oświatowe; 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podsta-

wy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektual-

ną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I 

stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej; 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przed-

szkolach, szkołach i placówkach; 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakre-

su i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wycho-

wawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii; 

7. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dnia 26 paździer-

nika 1982 r. (tekst jednolity); 

8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

z dnia 9 listopada 1995 r. (tekst jednolity); 

9. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r.(tekst jednolity); 

10. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z dnia 26 października 1982 r. (tekst jed-

nolity); 

11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r.(tekst jednolity); 

12. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; 
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13. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych z dnia 20 listopada 1989 r.; 

14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. nr 179, poz. 1485, z 

późn. zm.).  

15. Ustawa z dnia 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tyto-

niu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. z 1996r. nr 10, poz. 55, z późn. zm.) .  

16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. nr 180, 

poz. 1493).  

17. Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003r. nr 6, poz. 69).  

18. Rozporządzenie MEN z dnia 12 sierpnia 1999r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego 

oraz zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świa-

domego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej 

oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z późn. zm.)  

19. Rozporządzenie MEN z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie zakresu i organizacji opieki 

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.  

20. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Nie-

bieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 3 października 2011 

poz. 1245).  

21. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

innych ustaw.  

22. Statut szkoły. 
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Rozdział I 

Wprowadzenie 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na drugiego czło-

wieka.  

Wychowanie  to proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osią-

gnięcie pełni dojrzałości w sferze  fizycznej, emocjonalnej, społecznej i duchowej, które po-

winno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzie-

ży.  

Profilaktyka to  proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami za-

grażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie 

czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu 

wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwiać korygowanie deficytów oraz 

zapobiegać zagrożeniom poprzez działania profilaktyczne i wspieranie uczniów w trudnych 

sytuacjach. W wychowaniu młodego człowieka najważniejszą rolę odgrywa dom rodzinny. 

Rolą szkoły jest wspieranie tych działań, a ponadto wprowadzanie ucznia w prawidłowe kon-

takty społeczne oraz rozwijanie jego wiedzy i umiejętności. 

Ważne jest, aby obie strony współdziałały i wspierały się w dążeniu do wszechstronnego 

rozwoju dziecka. Naszym wspólnym celem jest zapobieganie zachowaniom negatywnym 

dzieci i młodzieży oraz współdziałanie dla zapewnienia im bezpieczeństwa.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny stanowi wytyczne do pracy wychowawczej skierowa-

ne do dyrektora szkoły, Rady Pedagogicznej, nauczycieli, wychowawców klas, pedagoga 

szkolnego, Rady Rodziców, rodziców, Samorządu Uczniowskiego, pracowników administra-

cyjnych szkoły oraz organizacji i instytucji wspierających pracę szkoły, przy współudziale 

rodziców i z uwzględnieniem ich oczekiwań dydaktyczno – wychowawczych,  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły powstał w oparciu o diagnozę sytuacji wycho-

wawczej w szkole. 

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022 

1. Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw 

szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 
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2. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowa-

dzenia 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. 

3. Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane po-

trzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psycholo-

giczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią 

COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytyw-

ny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie 

kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących 

technologie informacyjno-komunikacyjne. 

4. Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialno-

ści za środowisko naturalne. 

 

Diagnoza potrzeb rozwojowych uczniów: 

W celu prawidłowego określenia oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych wykorzy-

stano: 

 wyniki ankiet  przeprowadzonych wśród nauczycieli, pracowników administracji i ob-

sługi, rodziców i uczniów,  

 dokumentację pracy wychowawców klas,  

 opinie, obserwacje, 

 wywiady  z rodzicami, rozmowy indywidualne,  

 konsultacje nauczycieli z rodzicami. 

Biorąc pod uwagę analizę danych uzyskanych podczas diagnozy wyodrębniliśmy czynniki 

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

punkt wyjścia do ustalenia właściwych kierunków oddziaływań profilaktycznych i wychowaw-

czych. 

Czynniki ryzyka: 

1. zagrożenia cyberprzemocą 

2. zagrożenie wyobcowaniem, utrudnione relacje z rówieśnikami w związku z pandemią 

COVID 

3. niezadowalające wyniki egzaminu ósmoklasisty 

4. niewystarczające wsparcie uczniów przez nauczycieli i wychowawców 

5. trudności w radzeniu sobie w niepowodzeniach szkolnych 

6.  
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Czynniki chroniące: 

1. większość uczniów wykazuje pozytywną postawę wobec szkoły i nauki.  

2. wysokie poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły (na podstawie analizy monito-

ringu, obserwacji podczas dyżurów nauczycieli, przejście dla pieszych - "stopek", 

bezpieczna okolica, zachowane procedury covid - środki dezynfekujące na koryta-

rzach, w klasach i przy wejściu do szkoły, pomiar temperatury, maseczki w prze-

strzeniach wspólnych) 

3. poczucie, że w szkole jest przyjazna atmosfera, przyjaźni nauczyciele i wspierający 

koledzy,      

4. relacje nauczyciel - uczeń są oparte na zaufaniu i szacunku dla drugiego człowieka - 

nauczyciele mają istotny wpływ na zachowanie uczniów, 

5. szkoła promuje zdrowy styl bez nałogów 

6. zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy przez wprowadzenie i sto-

sowanie właściwych w tym zakresie procedur, a także eliminowanie negatywnych re-

lacji między uczniami, 

7.  wspierające relacje z bliskimi w szczególności z rodzicami  

 

 

Dzięki podjętej analizie dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły, przy uwzględnieniu oczekiwań wszystkich stron społeczności szkolnej oraz po anali-

zie posiadanych środków, zasobów i możliwości skonstruowaliśmy strategię wychowawczo-

profilaktyczną szkoły. 

 

 

Rozdział II 

Misja i wizja szkoły 

Misja szkoły: 

 wychowujemy uczniów w duchu miłości Ojczyzny, 

 zapoznajemy uczniów z dziejami, bogatą tradycją i kulturą narodu polskiego, 

 uczymy otwartości na świat przy poszanowaniu naszej odrębności. 

Wizja szkoły: 

 „Wychowanie młodego pokolenia w duchu miłości Ojczyzny ma wielkie znaczenie dla przy-

szłości narodu. Nie można bowiem służyć dobrze narodowi nie znając jego dziejów, bogatej 

tradycji i kultury. Polska potrzebuje ludzi otwartych na świat, ale kochających swój rodzinny 

kraj”.  
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Jan Paweł II (do rodziców, nauczycieli i młodzieży podczas mszy św. w Łowiczu 14 czerwca 

1999r.) 

Sylwetka absolwenta 

Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łężanach: 

 absolwent Szkoły Podstawowej im . Tadeusza Kościuszki w Łężanach pozytywnie 

patrzy na świat, siebie i innych ludzi, traktuje naukę jako coś oczywistego, nie uczy 

się bezkrytycznie wszystkiego, ma określone zainteresowania, które stara się rozwi-

jać przy pomocy nauczyciela lub rodziny, ma uporządkowany system wartości, 

 jest odpowiedzialny, stara się przewidzieć skutki swoich działań, cieszy się z sukce-

sów, akceptuje porażki i jeśli jest w stanie to wytrwale dąży i poszukuje nowych roz-

wiązań, napotykając na problem stara się go rozwiązać sam, jeżeli trzeba zwraca się 

o pomoc do osób z najbliższego otoczenia i korzysta z niej, potrafi świadomie dążyć 

do usprawnienia swojego warsztatu pracy, wykorzystania nowych źródeł wiedzy i 

opanowania nowych narzędzi, działając w grupie poczuwa się do współodpowie-

dzialności za efekty jej aktywności, 

 jest ciekawy świata, chętnie gromadzi wiadomości korzystając z rozmaitych źródeł, 

dostrzega złożoność otaczającego go świata, analizuje istniejące w nim zależności i 

związki przyczynowo- skutkowe, stara się poszerzyć swoją wiedzę, jest aktywny 

umysłowo- na ogół się nie nudzi, 

 jest krytyczny, potrafi selekcjonować i porządkować zdobywane informacje i określić 

ich przydatność do określonego celu, jest rozważny, zna zagrożenia związane z ży-

ciem w swoim środowisku; modyfikuje swoje zachowania w ich przewidywaniu, 

 potrafi zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym, postępuje zgodnie z zasadami higie-

ny, wykazuje stosowną aktywność fizyczną, 

 jest prawy, rozróżnia dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w 

jego otoczeniu, w swoim postępowaniu wykazuje dobre intencje, jest tolerancyjny, 

 rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym, 

 w każdym stara się dostrzec coś dobrego i zrozumieć go, 

 jest punktualny, dotrzymuje terminów, sprawnie posługuje się czasem planując swoje 

zajęcia, szanuje czas swój i innych ludzi, 

 jest otwarty, 

 korzysta z możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła, rozumie ograniczenia wynika-

jące z jego wieku, 

 chętnie i skutecznie nawiązuje komunikację, prezentuje swój punkt widzenia i rozwa-

ża poglądy innych,  
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 wie, że istnieją różne sposoby komunikowania się, bez trudu uczy się korzystania z 

nowoczesnych technik komunikacyjnych, łatwo nawiązuje współpracę z innymi ludź-

mi, w grupie potrafi działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, interesuje się 

stawianymi przed nim zadaniami i potrafi planować swoje działania na rzecz ich reali-

zacji, rozumie potrzebę pielęgnowania tradycji narodowych i lokalnych. 

 

 

Rozdział III 

Cele wychowania i profilaktyki 

Cele ogólne: 

 wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, moralnym); 

 wprowadzenie uczniów w świat wartości (w tym szacunku, solidarności, współpracy, 

patriotyzmu, wrażliwość naprawdę i piękno); 

 kształtowanie u uczniów poczucia godności (własnej i szacunku dla godności innych); 

 wzmacnianie poczucia tożsamości (indywidualnej, kulturowej, narodowej, szacunku 

dla symboli, poznawanie regionu); 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej i wspieranie uczniów w rozpoznawaniu własnych 

predyspozycji; 

 rozwijanie u uczniów kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność oraz po-

stawy otwartej wobec świata i innych osób; 

 promowanie zdrowego stylu życia; profilaktyka uzależnień,  

 zapobieganie pojawianiu się zachowań ryzykownych niosących ryzyko negatywnych 

konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego w dobie pandemii covid 19 

ucznia oraz jego otoczenia;  

 

Cele szczegółowe: 

 rozwijanie poczucia własnej wartości, szacunku i tolerancji wobec innych; 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym, szacunku dla tradycji, symboli narodowych i 

innych kultur; 

 wspieranie rozwoju ucznia dostosowane do jego indywidualnych potrzeb i możliwo-

ści; 

 promowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży; 

 pogłębianie świadomości ekologicznej,  

 kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, promowanie bezpiecznych zacho-

wań; 
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 kompetentne i szybkie reagowanie na pojawiające się w szkole sytuacje zagrażające 

zdrowiu i życiu ludzi; 

 kształtowanie w uczniach umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życio-

wych; 

 budowanie współpracy ze środowiskiem rodzinnym ucznia oraz instytucjami wspiera-

jącymi pracę szkoły, rodziny; 

 rozwój aktywności uczniów poprzez udział w planowaniu, organizowaniu i przygoto-

waniu imprez klasowych, szkolnych, wycieczek, wyjść itp., 

 podejmowanie działań na rzecz środowiska szkolnego poprzez współorganizowanie 

imprez ogólnoszkolnych i charytatywnych; 

 włączanie w miarę możliwości rodziców do realizacji zadań wychowawczych; 

 udział w konkursach, prezentowanie dorobku na forum szkoły i w środowisku lokal-

nym; 

 stworzenie warunków do rozwoju indywidualnych zainteresowań i uzdolnień uczniów; 

 rozwijanie i wspieranie działalności wolontariatu. 

 

Rozdział IV 

Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program 

 
1. Dyrektor szkoły 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuń-

czej szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole; 

 wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym; 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie 

uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 organizuje szkolenia dla nauczycieli; 

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

 

2. Pedagog i psycholog szkolny 

 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie indywi-

dualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych 

uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień 

uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego 

uczestnictwo w życiu szkoły; 
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 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wy-

chowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły; 

 udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb; 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i 

młodzieży; 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz 

inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych; 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych moż-

liwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

 wspiera nauczycieli, wychowawców w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwo-

jowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia 

mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn nie-

powodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier           

i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szko-

ły, udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

 

3. Nauczyciel 

 ma obowiązek reagowania na przejawy u dzieci niedostosowania społecznego; 

 wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów; 

 udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów; 

 kształci i wychowuje dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, w atmosferze wolności 

sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

 odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza 

jej terenem w czasie uroczystości szkolnych, wyjść, wycieczek szkolnych; 

 udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem. 

 

4. Wychowawca klasy 

 prowadzi we współdziałaniu z pedagogiem szkolnym szkolenia i konsultacje dla ro-

dziców; 

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

nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie warunków wspomagają-

cych ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 
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 sprawuje opiekę wychowawczą nad uczniami szkoły, a w szczególności: tworzy wa-

runki wspomagające ich rozwój i przygotowuje do życia w rodzinie i w społeczeń-

stwie, poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, ma obowiązek kształto-

wać właściwe stosunki między uczniami, opierając je na tolerancji i poszanowaniu 

godności osoby; 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów; 

 uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia wła-

snej wartości; 

 realizuje w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowaw-

czo-profilaktycznego szkoły; 

 koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w swojej klasie. 

 

5. Rodzice 

 współdziałają z nauczycielami i wychowawcą w sprawach wychowania i kształcenia 

dzieci; 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci; 

 mają prawo do wychowywania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami; 

 współtworzą i akceptują szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 

 współpracują z wychowawcami klas, pedagogiem i psychologiem szkolnym; 

 pomagają w organizowaniu imprez klasowych i szkolnych; 

 wspierają działania innowacyjne szkoły; 

 w miarę możliwości pomagają szkole własną pracą.  
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Rozdział V 

Strategia wychowawczo-profilaktyczna szkoły 

(treści i działania o charakterze wychowawczo – profilaktycznym) 

 
 

KLASY  I - III 

Obszar Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Edukacja zdrowotna – 

budowanie postawy proz-

drowotnej i zdrowego stylu 

życia  

 

1. Propagowanie zdrowego stylu 

życia. 

 

 

 

 

 

2.  Zapobieganie wadom postawy. 

 

 

 

 

3. Propagowanie aktywności fi-

zycznej. 

 

4. Przeciwdziałanie uzależnieniom 

 

5. Kształtowanie postaw proekolo-

gicznych. 

 

 

 poznawanie zasad zdrowego odżywiania, piramida żywienia, przygotowywania zdrowych 
posiłków  

 udział w akcjach „Szklanka mleka”, „Owoce i warzywa w szkole”, obiady 

 udział w zajęciach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 pogadanki „ Bezpieczna droga do i ze szkoły” 

 prowadzenie pogadanek i lekcji wychowawczych n/t nałogów i dopalaczy 

 przeprowadzanie lekcji promujących zdrowy styl życia 

 udział w programie „Czyste powietrze wokół nas” 

 prowadzenie rejestru wyjść grupowych 

 kształcenie umiejętności dbania o higienę osobistą, właściwy dostosowany do warunków 

ubiór 

 wdrażanie do odpowiedzialności za porządek wokół siebie (moje podręczniki  przybory, ław-

ka, klasa, pokój) 

 

 zwracanie uwagi na sposób siedzenia podczas pracy na lekcji 

 dostosowanie wysokości stolików i krzeseł do wzrostu uczniów 

 udział w zajęciach w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” (zajęcia praktyczne, 
filmy edukacyjne, bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej) 
 

 organizacja zajęć sportowych 

  udział w zawodach sportowych 
 

 organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu 

  realizacja programu „Mamo, tato nie pal” 

  pogadanki na temat wpływu używek na zdrowie człowieka 
 

 udział w konkursach plastycznych i przyrodniczo-ekologicznych 

 udział w akcji Sprzątanie Świata 

  poznawanie zasad segregacji śmieci 

  poznanie zasad zachowania się w parkach, rezerwatach,  (wycieczki, spacery) 
 

nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 
psycholog, higienistka 
szkolna 
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6. Dbanie o higienę osobistą i po-

rządek w otoczeniu. 

 

7. Dbanie o zdrowie psychiczne w 

dobie pandemii covid 19 

 

 kształcenie umiejętności dbania o higienę osobistą, właściwy dostosowany do warunków 
ubiór 

 wdrażanie do odpowiedzialności za porządek wokół siebie (moje podręczniki  przybory, ław-
ka, klasa, pokój) 

 
 

 wspieranie uczniów w trudnych sytuacjach, rozmowy z pedagogiem szkolnym i psychologiem 
 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

1. Kształtowanie podstawowych 

umiejętności społecznych  

 

2. Rozwijanie umiejętności formu-

łowania prostych wniosków na 

podstawie obserwacji i własnych 

doświadczeń.  

3. Kształtowanie umiejętności 

przestrzegania obowiązujących 

reguł.  

4. Rozwijanie empatii, umiejętności 

podejmowania działań mających 

na celu pomoc słabszym i po-

trzebującym, umiejętności roz-

wiązywania konfliktów i sporów, 

uwrażliwianie na prawdę i do-

bro. 

 kształtowanie umiejętności rozwiązywania konfliktów oraz radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach 

 stwarzanie sytuacji do wyrażania własnych emocji: prosta wypowiedź, rysunek, ćwiczenia i 
techniki z wykorzystaniem dramy służące właściwemu wyrażaniu uczuć przy jednoczesnym 
eliminowaniu negatywnych sposobów reagowania 

 zajęcia  twórczego myślenia  

 zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o Prawach Dziecka, 

 poznanie obowiązków ucznia 

 uświadomienie dzieciom, do kogo mogą się zwrócić z prośbą o pomoc 

  pogadanki na temat tolerancji szacunku dla drugiego człowieka 

 włączanie w akcje charytatywne: „Szlachetna paczka”, „Wielkanocny zajączek”, zbiórka 
nakrętek, „Góra Grosza”,  „I Ty możesz zostać św. Mikołajem” 
 

  organizacja pomocy koleżeńskiej w nauce 

 stwarzanie możliwości wyrównywania braków, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym 

 organizacja zajęć pozalekcyjnych rozwijających uzdolnienia, kół zainteresowań 

 wspomaganie ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych z uwzględnieniem  jego 
indywidualnych potrzeb poprzez realizację IPET 

nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 
psycholog 
 

Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 

1. Kształtowanie umiejętności wła-

ściwego komunikowania się w 

różnych sytuacjach społecz-

nych, dbałość o język i kulturę 

wypowiadania się. 

2. Kształtowanie gotowości do  

uczestnictwa w kulturze, posza-

nowania tradycji i kultury wła-

snego narodu, a także posza-

nowania innych kultur i tradycji. 

 

 

3. Kształtowanie świadomości od-

 przestrzeganie zasad kulturalnego współżycia 

  stosowanie zwrotów grzecznościowych, nieużywanie wulgaryzmów 

  eliminowanie wszelkich przejawów przemocy fizycznej i psychicznej 

  rozbudzanie wrażliwości i cech opiekuńczych wobec innych, dostrzeganie potrzeb drugiego 
człowieka, kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem 

  troska o język i kulturę wypowiadania się: konkursy recytatorskie, czytelnicze 

  zapoznanie z wybranymi działami architektury i sztuki, wyjazdy do kina, teatru, muzeum, 
zajęcia i wycieczki edukacyjne 

  kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych ze świętami (jasełka, 
przedstawienie wielkanocne) 

 warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji i szacunku dla innych kultur 

 zapoznawanie uczniów z symbolami narodowymi 

  uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym  (Święto 
Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja) 

 uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i religijnych  

 poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu 

 poznawanie religii, tradycji, obyczajów i zwyczajów innych narodów, wyrabianie troskliwego 

nauczyciele, rodzice, 
wychowawcy 
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mienności osób niepełnospraw-

nych, innej narodowości, wy-

znania, tradycji kulturowej oraz 

ich praw. 

stosunku do pamiątek kultury i przyrody 

 zwracanie uwagi na właściwe zachowanie uczniów wobec kolegów innej narodowości, religii, 
kultury, innego statusu społecznego oraz względem uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. 

Bezpieczeństwo – profi-

laktyka zachowań ryzy-

kownych 

1. Zapoznawanie uczniów z za-

sadami bezpieczeństwa w 

szkole i poza szkołą.  

 

 

2. Kształtowanie umiejętności 

korzystania z technologii in-

formacyjno-

komunikacyjnych, bezpiecz-

nego korzystania ze środków 

komunikacji, zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom 

niebezpiecznym. 

 zapoznanie z zasadami bezpiecznego zachowania się w szkole 

 zapoznanie uczniów z podstawowymi zasadami ruchu drogowego  

 spotkanie z policjantem 

 zapoznanie uczniów z regulaminem porządkowym oraz regulaminem wycieczek 

  zapoznanie uczniów ze sposobami zachowania się podczas niebezpiecznych sytuacji – 
sygnały alarmowe, droga ewakuacyjna 

  zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi i właściwymi sposobami formułowania 
komunikatów z prośbą o pomoc. 

 

 organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu 
 

  uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty 
społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów – pogadanki 

nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 
psycholog 
 

 

KLASY  IV - VIII 

Obszar Zadanie Sposoby realizacji Osoby odpowiedzialne 

Edukacja zdrowotna – 

budowanie postawy proz-

drowotnej i zdrowego stylu 

życia  

 

1. Ochrona i promocja zdrowia. 

 

 

 

 

 

 

2. Przeciwdziałanie uzależnie-

 omawianie na lekcjach biologii, wychowania fizycznego, wychowania do życia w rodzinie, 
edukacji dla bezpieczeństwa oraz na zajęciach z wychowawcą  zagadnień dot. prawidłowego 
odżywiania się 

 dbanie o właściwy rozwój fizyczny i kondycję poprzez: organizowanie wycieczek pieszych, 
rajdów rowerowych, lekcji w terenie, organizowanie szkolnych imprez sportowych, 
organizowanie sportowych zajęć pozalekcyjnych, umożliwianie uczniom udziału w zawodach 
sportowych na różnych szczeblach 

 organizowanie akcji „śniadanie z różnych stron świata” 

 udział w prelekcjach dotyczących zdrowego stylu życia 

 spotkania z osobami promującymi zdrowy styl życia 

 udział w zajęciach w ramach programu „Ratujemy i uczymy ratować” (filmy edukacyjne, 
zajęcia praktyczne, bicie rekordu w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej) 

 udział w akcji Szklanka mleka, Owoce w szkole (obiady) 
 
 

 systematyczne diagnozowanie zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami  

 realizacja programów profilaktycznych 

 organizacja dla rodziców spotkań ze specjalistami na temat problematyki uzależnień 

nauczyciele, 
wychowawcy, pedagog, 
psycholog 
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niom. 

 

 

 

3. Propagowanie działań ekolo-

gicznych.  

 

 

 podejmowanie tematyki z profilaktyki uzależnień (papierosów, alkoholu, innych substancji 
psychoaktywnych, uzależnień behawioralnych) na poszczególnych przedmiotach 

 konsekwentne stosowanie procedur postępowania w sytuacjach trudnych 

 realizacja zajęć ukierunkowanych na rozwijanie umiejętności społecznych 

 organizowanie Dnia Profilaktyki, Dnia Bezpiecznego Internetu 
 

 

 poszerzenie wiedzy na temat wpływu środowiska na zdrowie i życie człowieka poprzez: 
udział uczniów w konkursach wiedzy o tematyce ekologicznej 

 organizowanie dni ekologicznych 

 udział uczniów w akcjach „Sprzątanie świata” i „Dzień Ziemi”, propagowanie wśród uczniów 
segregacji śmieci. 

 
 
 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

1. Kształtowanie umiejętności 

współdziałania i przestrzega-

nia norm współżycia w grupie 

 

 

 

 

2. Przeciwdziałanie agresji i 

przemocy. 

 

 

 

3. Kształtowanie postaw samo-

dzielności i niezależności 

ucznia. 

 

4. Kształtowanie kulturalnych 

 zapoznanie uczniów z regulaminami szkolnymi oraz konsekwentne wdrażanie                       
do przestrzegania ich 

 organizacja imprez klasowych i szkolnych i pomocy koleżeńskiej 

 stworzenie zbioru norm kulturalnego postępowania oraz wzorców zachowań w szkole             
i miejscach publicznych 

 kształtowanie umiejętności doboru stroju i zachowania adekwatnego do okoliczności 

 kształtowanie umiejętności zachowania się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, 
ryzykownych 

 eliminowanie zachowań agresywnych poprzez kształtowanie umiejętności rozwiązania 
konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, - rozpoznawanie i nazywanie zachowań 
agresywnych (rozmowy indywidualne, lekcje wychowawcze, rozmowy z pedagogiem              
i psychologiem) 
 

 organizacja zajęć warsztatowych z zakresu rozwijania kluczowych kompetencji społecznych,  

 prowadzenie zajęć z wychowawcą nt. agresji i przemocy 

 organizacja spotkań z przedstawicielami policji  

  współpraca z kuratorami sądowymi, Sądem Rodzinnym i innymi instytucjami wspierającymi 
rodziców i uczniów 

 stosowanie odpowiednich procedur w sytuacji zagrożenia 
 
 
 
 

 aranżowanie działań wychowawczych i dydaktycznych pozwalających kreować sprawczość 
ucznia 

 powierzanie uczniom zadań i funkcji oraz kontrola ich realizacji (Samorząd Uczniowski, 
klasowe samorządy) 

 
 
 

 organizacja wyjazdów do teatrów, muzeów, na koncerty i seanse filmowe 

Wychowawcy 
Nauczyciele 
pedagog 
psycholog 
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zachowań oraz rozwijanie 

potrzeb uczestnictwa w życiu 

kulturalnym. 

 

5. Wspieranie ucznia w poszu-

kiwaniu pozytywnych warto-

ści.  

 

 

6. Wdrażanie programu z za-

kresu doradztwa zawodowe-

go. 

 wspieranie inicjatyw uczniów w tworzeniu wydarzeń kulturalnych w szkole i poza szkołą 

 odkrywanie talentów i uzdolnień uczniów 
 
 
 
 
 

 rozwijanie umiejętności rozróżniania dobra i zła i właściwego reagowania na zło 

  wdrażanie do poszanowania innych, akceptacja i tolerancja dla ich odmienności 

  kształtowanie postaw etycznych i moralnych 

 udział w akcjach charytatywnych 

 organizowanie pomocy koleżeńskiej 

 wspieranie działalności Szkolnego Koła Wolontariatu 

 wyróżnianie pozytywnych postaw uczniów i nagradzanie 
 
  
 

 zajęcia z doradztwa zawodowego 

 spotkania z przedstawicielami szkół ponadpodstawowych 
Kultura – wartości, normy, 

wzory zachowań 

1. Kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa w kulturze, po-

szanowania tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowania innych kultur   

i tradycji.  

 

 

 

 

2. Kształtowanie świadomości 

odmienności osób niepełno-

sprawnych, innej narodowo-

ści, wyznania, tradycji kultu-

rowej oraz ich praw. 

 

3. Poznawanie kultur innych 

państw i kształtowanie po-

stawy szacunku dla odmien-

 zapoznanie z wybranymi działami architektury i sztuki  

 wyjazdy do kina, teatru, muzeum, zajęcia i wycieczki edukacyjne (wycieczki do skansenu w 
Sanoku, Muzeum Rzemiosła w Krośnie, Centrum Dziedzictwa Szkła w Krośnie, do Zagrody 
Etnograficznej w Rogach i skansenu w Bóbrce 

 kultywowanie tradycji rodzinnych i zwyczajów związanych ze świętami, - warsztaty i lekcje 
kształtujące postawę tolerancji i szacunku dla innych kultur  

 uczestnictwo w uroczystościach o charakterze szkolnym i państwowym (Święto  
Niepodległości, Dzień Patrona Szkoły, akademia z okazji uchwalenia Konstytucji 3 maja) 

 pełnienie warty przy pomniku w Dniu Niepodległości 

 uczenie szacunku dla symboli narodowych, państwowych i religijnych 

 poznawanie historii, kultury i tradycji swojego regionu 

 działalność drużyny harcerskiej 

 rozwijanie zainteresowań czytelnictwem 

 organizowanie wycieczek do teatrów, filharmonii, kina, muzeów 

 organizowanie spotkań tematycznych o historii i tradycjach naszej Ojczyzny 
 

 
  

 poznawanie religii, tradycji, obyczajów i zwyczajów innych narodów, wyrabianie troskliwego 
stosunku do pamiątek kultury i przyrody 

  zwracanie uwagi na właściwe zachowanie uczniów wobec kolegów innej narodowości, religii, 
kultury, innego statusu społecznego oraz względem uczniów ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi 

 zajęcia dotyczące tolerancji 
 

 
 

 aktywne uczestnictwo w wydarzeniach kulturowych 
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ności narodowych i etnicz-

nych współmieszkańców 

Polski, wychowanie w duchu 

tolerancji. 

 organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi 

 warsztaty i lekcje kształtujące postawę tolerancji 

Bezpieczeństwo – profi-

laktyka zachowań ryzy-

kownych 

1. Zapoznawanie uczniów z za-

sadami bezpieczeństwa       

w szkole i poza szkołą.  

 

 

 

2. Kształtowanie umiejętności 

korzystania z technologii in-

formacyjno-

komunikacyjnych, bezpiecz-

nego korzystania ze środków 

komunikacji, zapobiegania i 

przeciwdziałania sytuacjom 

niebezpiecznym.  

 

3. Edukacja prawna. 

 

 poznanie uczniów i rodziców z dokumentami regulującymi pracę szkoły 

  zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami ucznia zgodnie z Konstytucją RP, Konwencją 
Praw Dziecka (ze szczególnym naciskiem na prawo do życia, prawo do wolności i 
bezpieczeństwa osobistego oraz zakaz dyskryminacji) 

 przypomnienie praw i obowiązków ucznia 

  zapoznanie uczniów ze sposobami zachowania się podczas niebezpiecznych sytuacji – 
sygnały alarmowe, droga ewakuacyjna, 

  zapoznanie uczniów z numerami alarmowymi i właściwymi sposobami formułowania 
komunikatów z prośbą o pomoc 

 
 
 

 pogadanki na temat agresji, przemocy i cyberprzemocy 

 współpraca z Wydziałem Prewencji Komendy Powiatowej Policji i instytucjami zajmującymi 
się tematyką przemocy w sieci 

 udział w zajęciach dotyczących przeciwdziałania przemocy w Internecie, uzależnieniom od 
komputera, świadomego korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych 

  organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, Dnia Profilaktyki 

 organizacja szkoleń, spotkań informacyjnych dla rodziców i nauczycieli dotyczących tematu 
bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 

 współpraca z Sądem Rejonowym  

 wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu (wyjazdy na basen, narty, 
wycieczki, rajdy, udział w kółkach zainteresowań) 

 przestrzeganie praw autorskich i ochrona danych osobowych w sieci 

 zapoznanie uczniów z zasadami działania wymiaru sprawiedliwości, charakterystyki pracy 
sędziego, kwestii niezawisłości, jak również wartości ugodowego załatwiania sporów 

 omówienie odpowiedzialności karnej nieletnich i problemów rodzinnych 
 

 

 

Treści podkreślone stanowią działania, które wynikają z przeprowadzonej  diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb 

rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. 

 



Rozdział VI 
EWALUACJA 

 
 Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły nie jest dokumentem statycznym. Może być 
modyfikowany na bieżąco, jeśli wystąpi taka potrzeba. Temu służy jego monitoring i ewalu-
acja. Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opra-
cować wnioski do pracy na następny rok szkolny. 
 
Narzędzia ewaluacji: 

 Sprawozdania wychowawców z realizacji Programu w klasach. 

 Analiza dokumentów. 

 Obserwacje. 

 Wywiady z uczniami, rodzicami, nauczycielami. 

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno – środowiskowych przepro-
wadzona przez pedagoga szkolnego. 

 Analiza dokumentacji specjalistów.  

 Analiza zapisów w dzienniku (frekwencja, oceny, uwagi).  

 Dyskusje, wymiana informacji, spostrzeżenia. 
 

 

Rozdział VII 

Postanowienia końcowe 

1. Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły jest realizowany przez wszystkich nauczy-

cieli i pracowników szkoły, a także uczniów i ich rodziców.  

2. Rodzice w miarę swoich możliwości angażują się w realizację Programu wspierając szkołę 

w podejmowanych działaniach oraz włączając się w ich organizację.  

 

Program Wychowawczo – Profilaktyczny uchwalony przez Radę Rodziców w porozumie-

niu z Radą Pedagogiczną w dniu 29 września 2021 r. 

 

 

 


