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Podstawa prawna : 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgroma-

dzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum konstytucyj-

nym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 

16 lipca 1997 r. (tj. Dz. U. z 1997 r. Nr 78 poz. 483 ze zm.)  

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjęta i proklamowana rezolucja Zgromadze-

nia Ogólnego ONZ 217 A (III) w dniu 10 grudnia 1948 r.).  

3. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym 

Jorku dnia 16 grudnia 1966 r. (Dz. U. z 1977 r. nr 38, poz. 167).  

4. Konwencja Praw Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.).  

5. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59) z późniejszymi 

zmianami ogłoszonymi dnia 17.06.2021. 

6. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 i nr 

170, poz. 1218) z późniejszymi zmianami. 

7. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego, (Dz. U. nr 111 poz. 

535, z po z n. zm.).  

8. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, ( Dz. U. z 2002r. nr 147, poz. 1231, z po z n. Zm.).  

9. Ustawa z dnia 26 paz dziennika 1982r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 

2002r. nr 11, poz. 109, z po z n. zm.).  

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

po z n. zm.).  

11. 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 po z n. zm.) .  

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

poz. 1493).  

13. Rozporządzenie MEN 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).  

14. Rozporządzenie MEiN z dnia 22 lipca 2022r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i 

placówkach. (Dz. U. z 2022 poz. 1593) 

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

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

mego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia w fazie prenatalnej oraz 
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metodach i środkach s wiadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia 

ogólnego (Dz. U. nr 67, poz. 756, z po z n. zm.)  

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

zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą. 

17. 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).  

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

innych ustaw. 19. Rozporządzenie MEN z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty  

19.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające roz-

porządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i 

placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1386)  

20. Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szcze-

gólnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19 (Dz.U. 

poz. 493, z późn. zm.)  

21. Statut szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe ( Dz.U. z 2017r. poz.59) 

szkoła podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny 

obejmujący treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym dostosowane do 

potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb 

i problemów występujących  w danej  społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, 

nauczycieli i rodziców. 
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I. Misja Szkoły 

Jesteśmy szkołą promującą demokratyczny styl wychowania, oparty na tradycji narodowej 

i wartościach chrześcijańskich.  

Pomagamy uczniom w kształtowaniu własnej osobowości oraz wspomagamy ich rozwoju 

intelektualny. Zapewniamy równy dostęp do wiedzy i sprawiedliwy system oceniania.  

Gwarantujemy dobrą współpracę z rodziną i środowiskiem lokalnym. Jesteśmy szkołą 

bezpieczną, zapewniamy wysoko wykwalifikowana kadrę, prowadzimy liczne innowacje 

pedagogiczne, ucząc uczniów wiedzy praktycznej w życiu codziennym.   

 

II. Wizja szkoły 

Zmierzając do wszechstronnego rozwoju  dziecka swą działalność opieramy  na tych 

doświadczeniach z przeszłości, które sprawdzają się obecnie, po to by lepsza była 

w przyszłości. 

Mamy czas dla naszych uczniów. Traktujemy dzieci powierzone naszej opiece w taki sposób, 

jakiego postępowania oczekujemy od innych wobec naszych - prywatnych  dzieci. 

Postawione cele realizujemy w czasie zajęć obowiązkowych, pozalekcyjnych 

i pozaszkolnych. Decyzje podejmujemy z myślą o wszystkich dzieciach, nie zapominając 

przy tym o każdym z osobna. W ich podejmowaniu uczestniczą wszyscy związani ze szkołą.  

Analizujemy tylko autoryzowane głosy, wypowiedzi i stanowiska na temat szkoły  w 

środowisku. Szkołą kieruje dyrektor. Odpowiada On przed dziećmi, rodzicami  i 

nauczycielami za poziom dydaktyczny, atmosferę i organizację pracy. Wszyscy uczymy się: 

dzieci i nauczyciele, stosowanie do potrzeb i zainteresowań. 

 

III. Wprowadzenie  do programu. 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich. Wychowanie to proces 

wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości 

fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. Profilaktyka to proces wspomagania człowieka 

w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość 
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z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 

człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której 

zapisane jest doświadczenie.  

Program Wychowawczo – Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb 

rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie 

treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy  

uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni,  

komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy 

(klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni. Program  przeznaczony jest do 

realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z wychowawcą we współpracy  

z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, psychologiem, pielęgniarką szkolną 

i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy 

współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.  

Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, rozmów i konsultacji z rodzicami, 

nauczycielami oraz uczniami. 
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IV. Cele i zadania szkoły. 

 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest członkiem 

społeczności szkolnej. 

2. Uczymy szanować, żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie 

wychowujemy w poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wspomagamy wychowawczą rolę rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie.  

4. Ochraniamy i wzmacniamy zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. 

5. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę 

i umiejętności konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

6. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych 

uczniów. 

7. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

8. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

Nasza szkoła jest nowoczesną, przyjazną placówką, przygotowującą uczniów do 

kontynuowania nauki na kolejnym etapie edukacyjnym. Program wychowawczo- 

profilaktyczny szkoły ukierunkowany jest na ucznia i jego potrzeby. Jego realizacja ma 

umożliwić  uczniowi wszechstronny rozwój. Uczniowie naszej szkoły wyrosną na ludzi 

mających poczucie własnej wartości i odpowiedzialności ze własne zachowanie. 

Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej, stosujemy 

nowoczesne metody nauczania i wychowania, aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje.  

W pracy z uczniem nauczyciel podejmuje twórcze działania, które pozwolą realizować 

misję szkoły. Nasi uczniowie będą świadomi nierozerwalnego współistnienia ze 

środowiskiem przyrodniczym, świadomi własnego pochodzenia, dumni z bycia Polakami, 

Europejczykami i członkami swojej "małej ojczyzny". Będą szanować kulturę i tradycję. 

Szczególnie dbamy o rozwój fizyczny psychiczny i duchowy uczniów, aby w przyszłości 

propagowali zdrowy styl życia i potrafili dokonywać słusznych wyborów. 
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V. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

 

1. Założenia ogólne: 

 

Zgodnie ze wskazaniami, działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole, 

polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego 

rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 

pozwalających na  prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 

prozdrowotnych, szczególnie związanych z ochroną związaną z pandemią COVID-19; 

2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia psychicznego własnego oraz 

innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie 

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

3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości i tolerancji w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych 

oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych, także przyjmowania i 

integrowania osób z innych kręgów kulturowych oraz narodowościowych; 

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, opartego na zasadach etyki chrześcijańskiej, w duchu miłości, mądrości 

i dyscypliny oraz szacunku dla innych. 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

Działalność ta odbywa się w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, szkoleń, spektakli 

teatralnych i koncertów, pikników, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 
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Przy opracowaniu Programu Wychowawczo – Profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

 

A. Dotychczasowe doświadczenia szkoły. 

B. Informacje zebrane od rodziców, uczniów, nauczycieli dotyczące głównych problemów 

opiekuńczo – wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku. 

C. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/23: 

 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowie-

dzialnych decyzji. 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

 Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, 

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

 Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – 

wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i sku-

tecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w proce-

sach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i me-

diach społecznościowych.  

 Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umie-

jętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzysta-

niem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przy-

szłości”. 

 Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych. 

D. Wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

E. Koncepcja pracy szkoły.  
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2. Zadania: 

 

W związku z występującą pandemią COVID - 19 i wytycznymi GIS, MZ i MEiN, czasowo 

mogą zostać ograniczone zaplanowane działania polegające na zgromadzeniach i wspólnych 

zajęciach. Nowe wytyczne i obostrzenia związane z ograniczeniem działalności 

funkcjonowania placówki będą obowiązywać w czasie trwania pandemii i zostaną zniesione 

poprzez ogłoszenie uprawnionych do tego organów, czyli MZ, GIS i MEiN.   

Zastrzega się, że poniższe działania mogą być realizowane w sposób alternatywny 

z uwzględnieniem przede wszystkim bezpieczeństwa uczniów oraz innych osób, 

z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa i zasad bezpieczeństwa. 

 

1) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości uczącego szacunku dla wszystkich 

tradycji i kultur, 

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

lokalną, 

4) rozwijanie i wspieranie działalności wolontariackiej, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych oraz  relacji uczniów i nauczycieli, a także 

nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie więzi 

z rówieśnikami, nauczycielami i wychowawcami. 

 

3. Cele szczegółowe: 

 

Uczeń naszej szkoły: 

 jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

 udziela pomocy rówieśnikom, 

 szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

 jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, 

 jest odpowiedzialny, 

 ma poczucie własnej wartości, 

 potrafi rozwiązywać konflikty, 

 potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 
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 jest asertywny, 

 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt 

widzenia, 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

 kieruje się etyką, miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

 czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru oraz  pomieszczeń, 

 rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

 jest kreatywny. 

 

4. Model absolwenta szkoły. 

 

Absolwent jest: 

 

1. aktywny: posiada zainteresowania i pasje, jest twórczy, ciekawy świata, wykazuje 

się samodzielnością, umiejętnie korzysta z różnych źródeł informacji, 

wykorzystuje zdobytą wiedzę, 

2. odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania 

i przewiduje ich konsekwencje, 

3. otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, 

prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych,  

4. optymistyczny: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych, umie 

funkcjonować w sytuacjach stresowych, potrafi osiągać kompromisy drogą 

współpracy i negocjacji, 

5. tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na 

potrzeby drugiego człowieka, 

6. świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, 

zna i respektuje prawa innych, wykazuje wysoki poziom kultury osobistej, szanuje 

dziedzictwo kulturowe i przyrodę, jest świadomy zagrożeń wynikających 

z korzystania ze współczesnych mediów społecznościowych 
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7. wrażliwy na piękno: szanujący dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki, 

dbający o własny rozwój duchowy, naśladujący postawę ludzką patrona szkoły. 

5. Diagnoza sytuacji wychowawczej i wnioski z nadzoru pedagogicznego dyrektora 

szkoły w roku szkolnym 2021/2022: 

 

W szkole przeprowadzana jest diagnoza środowiska. Analizuje się potrzeby i zasoby szkoły 

z obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 

1) wywiadów i badań  ankietowych skierowanych do rodziców na temat ich 

oczekiwań w realizacji treści profilaktycznych i wychowawczych, 

2) spostrzeżeń wychowawców, nauczycieli oraz pracowników szkoły, 

3) analizy sytuacji wychowawczej w szkole: 

a) obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag 

wpisanych do dziennika, 

b) sprawozdań opracowanych przez wychowawców, 

4) informacji z instytucji współpracujących ze szkołą. 

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego w roku 

szkolnym 2021/2022, po konsultacji z radą pedagogiczną wyłoniono następujące obszary 

problemowe: 

a. brak motywacji do nauki, 

b. niskie potrzeby edukacyjne, 

c. niewystarczająca komunikacja interpersonalna w relacji uczeń – uczeń, 

uczeń – osoba dorosła,  

d. brak dyscypliny i niska kultura osobista, 

e. uświadamianie uczniom zagrożeń związanych z cyberprzemocą 

a w szczególności ze stalkingiem, 

f. uświadamianie uczniom ich praw i obowiązków, 

g. problemy psychologiczno-pedagogiczne wynikające z długotrwałej nauki 

zdalnej oraz izolacji społecznej uczniów wynikającej z pandemii 

COVID19, 
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h. rozszerzenie działań na rzecz profilaktyki uzależnień, przemocy, zdrowego 

trybu życia (spostrzeżenia pedagoga, wychowawców, dyrekcji). 

 

6. Kryteria efektywności. 

 

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

2) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, 

a w szczególności nauczyciele  wychowawcy, uwzględniają jego treści podczas 

planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie 

współpracują przy jego realizacji. 

 

W szkole traktuje się ucznia z szacunkiem i pochyla się nad jego niepowtarzalną 

osobowością. Zamierzamy przy wsparciu rodziców tworzyć wzorce postępowania, które 

będziemy utrwalać w toku zajęć na godzinach wychowawczych, podczas lekcji 

przedmiotowych oraz w trakcie wielu uroczystości szkolnych, imprez i wycieczek. 

Stwarzając uczniom możliwość współorganizacji szkolnych imprez i konkursów wpisanych 

na stałe do kalendarza szkoły chcemy sprawić, aby dzieci czuły się współodpowiedzialne za 

swój rozwój i wychowanie. 

 

7. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program. 

 

1) Dyrektor szkoły: 

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

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

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku 

szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz 

umożliwia uczniom rozwój  poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej 

i religijnej, 

d) kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 
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e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły, 

g) zachęca uczniów do udziału w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, 

h) włącza rodziców do współpracy przy tworzeniu i realizacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2) Pedagog szkolny i pedagog specjalny: 

a) niesie wszechstronną pomoc dzieciom poprzez pracę indywidualną i grupową 

z rodzicami i uczniami, 

b) współpracuje z policją, sądem dla nieletnich, poradnią psychologiczno-

pedagogiczną i wszelkimi instytucjami wspierającymi proces wychowawczy, 

c) diagnozuje problemy wychowawcze, 

d) poprzez działania wychowawcze kształtuje wśród uczniów i rodziców 

świadomość prawną w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 

e) wspomaga harmonijny rozwój uczniów z orzeczeniami i opiniami poradni 

psychologiczno-pedagogicznych, 

f) przeprowadza zajęcia w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

g) koordynuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną w szkole, 

h) doskonali swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki. 

 

3) Nauczyciel: 

a) reaguje na przejawy niedostosowania społecznego u dzieci, 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny 

uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu 

o rozpoznane potrzeby uczniów, 

d) świadczy pomoc psychologiczno-pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem, 

e) promuje zdrowy styl życia i wartościowe formy spędzani wolnego czasu, 

f) utrzymuje pozytywne relacje z uczniami. 

 

4) Wychowawca klasy: 

a) dąży w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, sprawuje opiekę 

wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami, poprzez tworzenie warunków 
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wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie oraz 

w społeczeństwie, 

b) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków, 

c) uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia 

własnej wartości, 

d) realizuje  w toku pracy wychowawczej treści i cele  programu wychowawczo-

profilaktycznego  szkoły. 

 

5) Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami i wychowawcami w sprawach wychowania 

i kształcenia dzieci, 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci, 

c) dbają o dobry kontakt z dzieckiem i stanowią wzór osobowy. 
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VI. Treści i działania o charakterze  wychowawczo –profilaktycznym. 

 

1. Treści i działania o charakterze  wychowawczo-profilaktycznym 

dla uczniów oddziałów przedszkolnych i zerowych. 

 

Zadania o charakterze 

wychowawczo-

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań 

Odnajdywanie swojego 

miejsca w grupie 

rówieśniczej 

1.Uczenie nawiązywania bliskiego, serdecznego kontaktu z innymi. 

2. Wspólne z dziećmi redagowanie i akceptacja "Kodeksu 

przedszkolaka", konsekwentne przestrzeganie zasad. 

3. Uczenie kulturalnego porozumiewania się miedzy sobą, używania 

zwrotów grzecznościowych. 

4. Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego „ Ja’’ 

i zaspakajaniu poczucia bezpieczeństwa.  

5. Uczenie sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, 

właściwego reagowania na przejawy emocji innych oraz 

kontrolowania zachowań negatywnych. 

6. Tworzenie okazji do wspólnego podejmowania i realizowania 

różnych zadań, rozwiązywania problemów. 

7. Kształcenie przywiązania do najbliższego otoczenia społecznego 

rodziny, przedszkola. 

8. Wyrabianie samodzielności, umiejętności współdziałania 

i współpracy na terenie grupy rówieśniczej, integracja dzieci 

z oddziałów przedszkolnych. 
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Dostarczanie przeżyć, 

radości odkrywania 

i wyobraźni ( dyskusje, 

rozmowy, obserwacje, 

wszelkie wytwory 

artystyczne dziecka) 

1.Budzenie zaciekawienia otaczającym światem, kształtowanie 

postawy twórczej, stosowanie metod aktywizujących, 

integracyjnych. 

2. Budzenie zainteresowania otaczającym światem ze szczególnym 

uwzględnieniem na różnorodność pracy wykonywanej przez ludzi, 

zaznajamianie dzieci z elementami charakterystycznymi dla danego 

zawodu, ( doradztwo zawodowe w przedszkolu). 

3. Poszanowanie własności przedszkolnej z uwzględnieniem sprzętu, 

zabawek, uczenie odczytywania sensu i przeznaczenia rzeczy, 

uczenie posługiwania się przedmiotami zgodnie z ich 

przeznaczeniem. 

4. Przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia, ocenianie 

zachowań służących i zagrażających zdrowiu. 

5. Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo 

dzieci. 

6. Przekazywanie wzorca właściwego zachowania się w drodze 

podczas wycieczek i spacerów. 

7. Uświadomienie złożoności sytuacji na drodze, przygotowanie do 

uczestnictwa w ruchu drogowym. 

8. Wykorzystywanie i tworzenie okazji do poznawania 

rzeczywistości poprzez obserwowanie, manipulowanie oraz 

przekształcanie przedmiotów zgodnie z treściami programowymi 

programów wychowania przedszkolnego. 

9. Realizacja różnorodnych programów edukacyjnych. 

Kształtowanie 

nawyków higieniczno-

kulturowych. 

1.Przyzwyczajanie do systematycznego dbania o swoją czystość 

osobistą.  

2. Kontrolowanie poziomu wykonywania czynności 
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samoobsługowych.  

3. Porządkowanie sali, kącika zabawy, miejsca pracy, półek itp. 

4. Wdrażanie do systematycznej pracy i poszanowania wytworów.  

5. Wspieranie działań twórczych w różnych dziedzinach aktywności. 

6. Zapoznanie z różnymi formami technik.  

7. Wspieranie samodzielnych działań dziecka, wprowadzenie 

tygodniowych dyżurów dziecięcych, wdrażanie do 

odpowiedzialności za ład i porządek w sali. 

 

 

Poznanie własnego 

kraju, mikroregionu 

(wycieczki, spacery, 

zabawy, prace, 

obserwacje): 

1.Kształtowanie przyjaznego odnoszenia się do zwierząt i roślin oraz 

przyswajanie zasad ochrony przyrody.  

2. Zaznajamianie z miejscowymi instytucjami użyteczności 

społecznej i omawianie ich podstawowych funkcji.  

3. Rozwijanie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju, 

zwracanie uwagi na różnorodność regionów- elementy miejscowego 

folkloru. 

4. Zaznajamianie z historią i tradycjami naszej miejscowości w 

nawiązaniu do legend i wspomnień, oraz  lokalnych miejsc pamięci.  

5. Uczestnictwo dzieci w apelach i uroczystościach o charakterze 

narodowym organizowanych na terenie szkoły. 

Współpraca 

z rodzicami 

1.Przybliżenie rodzicom treści pracy z dziećmi w przedszkolu, oraz 

zasad organizacji i pracy oddziałów przedszkolnych podczas spotkań 

grupowych jak i indywidualnych.  

2. Pomoc w adaptacji dzieci do przedszkola. 
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3. Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka 

i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej, prowadzenie 

obserwacji cech rozwojowych dzieci, stała współpraca z PPP. 

4. Wspólne rozwiązywanie trudności wychowawczych oraz wspólna 

odpowiedzialność za rozwój dziecka i postępy w nauce ( informacje 

o sukcesach, niepowodzeniach, trudnościach),rozmowy 

indywidualne oraz spotkania ogólne z rodzicami. 

5. Nasilenie współpracy z rodzicami dzieci wymagających 

indywidualnej pracy korekcyjno –kompensacyjnej, oraz w ramach 

IPET. 

6. Wzajemne poznanie i rozumienie się wychowawcy i rodziców 

oraz wychowanków.   

7. Udział rodziców w procesie dydaktycznym w charakterze 

obserwatorów organizowanie zajęć otwartych. 

8. Udział i pomoc rodziców w imprezach i uroczystościach 

przedszkolnych jako współorganizatorów.  

9. Pomoc w organizowaniu i pełnieniu opieki w czasie wycieczek.  

10. Zachęcanie rodziców do wykonywania drobnych czynności na 

rzecz oddziału przedszkolnego. 

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym 

1.Współpraca oddziału przedszkolnego z innymi klasami 

mieszczącymi się w szkole. 

2. Nawiązanie kontaktu z Dyrekcją,  nauczycielami i uczniami,  

3. Wprowadzenie dzieci w tematykę szkolną poprzez udział 

w szkolnych uroczystościach, apelach. 

4. Wspólne wycieczki, zabawy. 

5. Eksponowanie prac plastycznych dzieci, udział w zewnętrznych 
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konkursach i przeglądach, 

6. Nawiązanie współpracy z Gminną Biblioteką Publiczną w 

Chmielniku, Rewirem Dzielnicowych Komendy  Policji w Tyczynie, 

Ochotniczą Strażą Pożarną w Chmielniku, Kołem Gospodyń  

Wiejskich, oraz SPONGCH. 

7. Wspólne międzyoddziałowe konkursy , gry , zabawy itp. 

8. Informowanie o działalności przedszkola na szkolnej stronie 

www, poprzez artykuły w gazetce szkolnej oraz gminnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Treści i działania o charakterze  wychowawczo-profilaktycznym 
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dla uczniów klas I-III. 

Zadania o charakterze 

wychowawczo-

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań 

Wzajemne poznanie 

się. 

1. Branie udziału przez uczniów w zabawach integrujących grupę 

lub zespół klasowy. 

2. Branie udziału przez uczniów w uroczystościach klasowych 

i szkolnych. 

3. Integracja uczniów przybyłych z zagranicy, w szczególności 

z Ukrainy. 

4. Integracja osób z niepełnosprawnościami z całością 

społeczności szkolnej (nauczanie włączające). 

Tworzenie warunków 

rozwoju 

indywidualnych 

zainteresowań. 

1. Prowadzenie kół zainteresowań według potrzeb i zainteresowań 

uczniów. 

2. Indywidualna praca z uczniem zdolnym - przygotowanie ucznia 

do konkursów. 

3. Organizacja konkursów, wystaw, prezentacji i udział w różnego 

rodzaju konkursach – prezentacja osiągnięć uczniów. 

4. Pogadanki podczas zajęć lekcyjnych oraz  zajęć świetlicowych. 

5. Nagradzanie uczniów za ich osiągnięcia. 

Poznanie reguł 

zachowania 

w miejscach 

publicznych. 

1. Przestrzeganie zasad dobrego zachowania. 

2. Rozmowy podczas zajęć lekcyjnych i świetlicowych na temat 

zasad dobrego zachowania w różnych miejscach. 

3. Branie udziału przez uczniów w imprezach kulturalnych. 

Przeciwdziałanie 

agresji i przemocy 

utrudniające życie we 

współczesnym świecie. 

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu wyeliminowanie 

niepożądanych zachowań, doskonalenie swojego charakteru 

i przezwyciężanie  własnych słabości. 

2. Uczenie wrażliwości społecznej. 

Bezpieczeństwo. 

1.Diagnozowanie sytuacji bezpieczeństwa i samopoczucia uczniów 

w szkole po okresie zawieszenia zajęć z powodu COVID – 19. 

2.Przestrzeganie procedur postępowania w szkole w okresie pande-
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mii COVID – 19. 

3. Zapoznanie uczniów przez nauczycieli z regulaminami obowiązu-

jącymi w szkole. 

4. Prowadzenie pogadanek, zajęć warsztatowych dotyczących bez-

pieczeństwa (zasady ruchu drogowego, bezpieczne korzystanie z 

Internetu) 

5. Prewencyjne działanie przeciwko stalkingowi w Internecie a także 

poza nim. 

6. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Poradnią psychologiczno–

pedagogiczną oraz innymi instytucjami. 

7. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi oraz z zasadami  

udzielania pierwszej pomocy. 

8. Zapoznanie z zasadami BHP na lekcjach. 

Wdrażanie ucznia do 

samodzielności. 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności 

w wykonywaniu czynności samoobsługowych i w pracy na lekcji 

oraz korzystania z platform edukacyjnych podczas nauki zdalnej.  

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej (poznanie zasobów 

i zachęcanie do czytelnictwa). 

Tolerancja dla inności.  

Prawa dziecka. 

1. Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji 

o Prawach Dziecka. 

2. Zapoznanie z obowiązkami ucznia. 

3. Uświadamianie przez nauczycieli dzieciom, do kogo mogą się 

zwrócić  z prośbą o pomoc. 

4. Uczestnictwo uczniów w pogadankach na temat tolerancji 

i szacunku dla drugiego człowieka. 

Dbałość o dobry 

klimat w szkole. 

1. Badanie samopoczucia ucznia w szkole uwzględniające okres 

nauki zdalnej i wynikające z niego niekorzystne konsekwencje na 

psychikę ucznia. 

2. Obserwacja zachowań uczniów w środowisku rówieśniczym. 

3. Współpraca z Małym Samorządem Szkolnym i Samorządem 

Szkolnym. 
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Wyrównywanie 

braków kulturowych 

uczniów. 

1. Kontakt ze sztuką (kino, teatr, wystawy, koncerty muzyczne). 

2. Własne działania twórcze uczniów m.in. w przedstawieniach 

szkolnych, zajęciach muzycznych, plastycznych. 

3. Zapoznanie z elementami tradycji i kultury europejskiej. 

Kształtowanie postaw 

obywatelsko–

patriotycznych. 

1.Kultywowanie przez uczniów tradycji związanych z kulturą 

narodu, najbliższą okolicą, krajem. 

2. Poznawanie przez uczniów symboli narodowych i europejskich. 

3. Uczestnictwo uczniów w uroczystościach o charakterze szkolnym 

i państwowym. 

Edukacja ekologiczna 

oraz kształtowanie 

postawy proekologicz-

nej. 

1. Edukowanie uczniów na temat ekologii i ochrony środowiska oraz 

zwiększanie ich świadomości i wrażliwości na otaczający nas świat. 

2. Organizowanie  akcji ekologicznych oraz kampanii na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego – akcja „Sprzątanie świata’’, 

„Dzień Ziemi”. 

4. Promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznych środków 

transportu poprzez udział w rajdach pieszych. 

5. Organizowanie szkolnych konkursów o tematyce ekologicznej. 

6. Organizowanie zajęć terenowych na przyrodniczych ścieżkach 

edukacyjnych. 

7. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez działania pla-

styczne, techniczne, teatralne oraz muzykę, taniec i ruch. 

8. Realizowanie spotów promujących zachowania proekologiczne na 

co dzień. 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia. 

1. Praca na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych, w organizacjach 

działających w szkole. 

2. Organizacja i uczestnictwo w konkursach profilaktycznych. 

3. Realizacja bieżących programów profilaktycznych. 

4. Kształtowanie nawyków zdrowego żywienia. 

5. Poruszanie tematyki zdrowotnej podczas lekcji oraz zajęć 

świetlicowych.  

6. Organizowanie przedstawień, prelekcji i spotkań o tematyce 

zdrowotnej. 
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7. Realizacja projektów o tematyce ekologicznej. 

8. Aktywny udział w zajęciach sportowych i tanecznych. 

Eliminowanie napięć 

psychicznych 

spowodowanych 

niepowodzeniami 

szkolnymi oraz 

trudnościami 

w kontaktach z 

rówieśnikami. 

1. Organizacja zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych zajęć 

logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych o charakterze 

terapeutycznym. 

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem i pedagogiem specjalnym. 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną i innymi  

specjalistycznymi poradniami. 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu 

problemów  

wychowawczych. 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w  szkole 

i poza nią. 

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych poprzez spotkania ze 

specjalistami. 

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.  

4. Konsultacje dla rodziców w ramach godziny dostępności 

nauczycieli dla rodziców. 

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

trudności lub eliminowania zagrożeń. 

6. Zapoznanie rodziców z  dokumentami regulującymi pracę szkoły. 

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki używania niebezpiecznych środków 

i substancji, a także norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego poprzez uczestnictwo 

np. w radach szkoleniowych, kursach i szkoleniach. 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje 

z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie procedury „Niebieskiej 

Karty”. 

2. Współpraca z GOPS Chmielnik. 

Integracja uczniów 1. Uczenie polskich uczniów podstawowych zwrotów z języka 
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przybyłych z zagranicy 

szczególnie z Ukrainy 

ukraińskiego. 

2. Wprowadzanie uczniów zagranicznych w podstawy języka 

polskiego. 

3. Organizowanie zajęć integracyjnych. 

4. Organizowanie dodatkowych indywidualnych zajęć z języka 

polskiego dla uczniów przybyłych. 

5. Doskonalenie nauczycieli prowadzących zajęcia. 
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3. Treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym  

dla uczniów klas IV–VIII. 

Zadania o charakterze 

wychowawczo-

profilaktycznym 

Sposoby realizacji zadań 

Rozwój osobowości ucznia. 

1. Wspomaganie umiejętności samopoznania: 

 wykorzystywanie sytuacji szkolnych do treningu 

rozpoznawania własnych emocji, uczuć, wad i zalet, 

 wdrażanie do autorefleksji. 

2. Stymulowanie rozwoju samoakceptacji i samokontroli: 

 kształtowanie umiejętności kontrolowania zachowania i 

panowania nad emocjami i kreowania własnego 

wizerunku, 

 wdrażanie do obiektywnej samooceny. 

3. Umiejętność wykorzystania własnego potencjału: 

 motywowanie do nauki, 

 rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów, 

 stwarzanie warunków do realizowania działań 

wynikających z zainteresowań, 

 rozwijanie zdolności twórczego myślenia, 

 kreowanie warunków sprzyjających rozwojowi 

indywidualnych talentów i uzdolnień, 

 pomoc w radzeniu sobie z własnymi 

niedoskonałościami, 

 kształtowanie hierarchii wartości, 

 praca z uczniem zdolnym, 

 praca z uczniem o specyficznych potrzebach 

rozwojowych. 

4. Aktywne uczestnictwo w kulturze i sztuce narodowej 

i światowej  (teatr, kino, wystawy, koncerty). 

5. Uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych. 

6. Integracja osób z niepełnosprawnościami z całością 
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społeczności szkolnej (nauczanie włączające). 

Wyposażenie ucznia 

w umiejętności niezbędne 

do współdziałania w 

zespole. 

1. Zapoznanie uczniów z normami współżycia 

społecznego poprzez: 

 promowanie zasad bezpiecznego i kulturalnego 

zachowania się, 

 poszanowanie praw i potrzeb innych, 

 wychowanie do tolerancyjnego postrzegania innych 

osób. 

2. Doskonalenie kompetencji emocjonalnych i społecznych 

poprzez: 

 wdrażanie do empatii, 

 współpracę w zespołach, 

 realizację projektów, 

 kształtowanie umiejętności odpowiedniego zachowania 

się w sytuacjach trudnych, konfliktowych, ryzykownych. 

3. Eliminowanie zachowań agresywnych poprzez: 

 kształtowanie umiejętności nieagresywnego rozwiązania 

konfliktów i zachowania się w sytuacji problemowej, 

 rozpoznawanie i nazywanie zachowań agresywnych. 

4. Integracja uczniów przybyłych z zagranicy, 

w szczególności z Ukrainy. 

Przygotowanie do 

podejmowania i pełnienia 

ról społecznych i 

obywatelskich. 

1. Zapoznanie uczniów z dokumentami szkoły. 

2. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w życiu szkoły, 

stymulowanie postaw prospołecznych poprzez: 

 zachęcanie do aktywnego udziału w życiu szkoły, 

 poszanowanie mienia szkoły, 

 tworzenie zwyczajów i tradycji szkoły, 

 udział w organizacji życia kulturalnego w szkole, 

 podejmowanie działań w zakresie pracy w organizacjach 

szkolnych, 

 udział w akcjach charytatywnych i wolontariackich, 

 reprezentowanie szkoły podczas uroczystości lokalnych 
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 umożliwienie uczniom wykazania się inicjatywą 

i przedsiębiorczością m.in. poprzez organizację imprez 

okolicznościowych 

 wyrobienie poczucia odpowiedzialności za prawidłowe 

funkcjonowanie szkoły 

 dbanie o wystrój szkoły i klas (gazetki szkolne 

i klasowe) 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

oraz przynależności do 

społeczności szkolnej i 

lokalnej 

1. Przekazanie uczniom podczas zajęć informacji na temat  

patrona szkoły oraz zapoznanie uczniów z historią regionalną, 

zabytkami, kulturą, itp. 

2. Uczestnictwo w szkolnych oraz gminnych akademiach, 

apelach i uroczystościach rocznicowych przygotowywanych 

przez uczniów. 

3. Kształtowanie tożsamości narodowej poprzez kultywowanie 

polskich tradycji i obyczajów przy 

jednoczesnym otwarciu na wartości kultury innych 

krajów. 

4. Wykonanie okazjonalnych gazetek ściennych, prowadzenie 

strony internetowej, kroniki szkoły. 

5. Prezentacje w środowisku lokalnym. 

6. Przyjęcie nowych uczniów w poczet społeczności szkolnej - 

pasowanie na ucznia. 

7. Współpraca z lokalnymi instytucjami propagującymi 

patriotyzm i szeroko rozumianą kulturę. 

Kształtowanie postaw 

i nawyków 

proekologicznych. 

1. Uczestnictwo w  różnorodnych konkursach związanych 

z tematyką ekologiczną. 

2. Działania ekologiczne np. „Sprzątanie świata”, „Dzień Zie-

mi”.  

3. Edukowanie uczniów na temat ekologii i ochrony środowiska 

oraz zwiększanie ich świadomości i wrażliwości na otaczający 

nas świat na wszystkich przedmiotach szkolnych. 

4. Organizowanie ekologicznych zajęć. 
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5. Organizowanie  akcji ekologicznych oraz kampanii na rzecz 

ochrony środowiska naturalnego. 

6. Udział w warsztatach ekologicznych. 

7. Promowanie zdrowego stylu życia i ekologicznych środków 

transportu poprzez udział w wycieczkach rowerowych i rajdach 

pieszych. 

8. Organizowanie wycieczek tematycznych, np. do oczyszczalni 

ścieków, sortowni odpadów. 

9. Organizowanie szkolnych konkursów o tematyce ekologicz-

nej. 

10. Udział w ogólnopolskich konkursach ekologicznych. 

11. Organizowanie zajęć terenowych na przyrodniczych ścież-

kach edukacyjnych. 

13. Kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez działania 

plastyczne, techniczne, teatralne oraz muzykę, taniec i ruch. 

14. Realizowanie spotów promujących zachowania 

proekologiczne na co dzień. 

Likwidacja deficytów 

rozwojowych, w 

szczególności u dzieci ze 

specyficznymi potrzebami 

edukacyjnym. 

1. Organizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć 

korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, 

rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, zajęć 

świetlicowych. 

2. Indywidualne rozmowy  z pedagogiem szkolnym oraz 

rodzicami. 

3. Współpraca z poradnią psychologiczno – pedagogiczną oraz 

Środowiskowym Ośrodkiem Pomocy Psychologicznej 

i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży w Jaśle. 

4. Prowadzenie zajęć dla uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-pedagogiczną. 

5. Dostosowanie wymogów edukacyjnych i metod pracy do 

zaleceń zawartych w opiniach i orzeczeniach Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej. 

6. Szczególna troska o uczniów, potrzebujących pomocy 

pedagoga specjalnego. 
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Działalność opiekuńcza 

szkoły. 

1. Pomoc w nauce w ramach zajęć wyrównawczych, 

świetlicowych, samopomoc koleżeńska. 

2. Współpraca z GOPS Chmielnik. 

3. Pozyskanie sponsorów. 

4. Dożywianie. 

5. Zapewnienie opieki w świetlicy szkolnej uczniom rodziców 

pracujących, uczniom dojeżdżającym oraz znajdującym się w 

trudnej sytuacji losowej. 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom 

w rozwiązywaniu 

problemów 

wychowawczych. 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i 

poza nią. 

2. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

3. Konsultacje dla rodziców. 

4. Zapoznanie rodziców z dokumentami regulującymi pracę 

szkoły. 

5. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców 

w zakresie profilaktyki używania 

niebezpiecznych środków i substancji, a także norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo  formach doskonalenia: 

kursach, szkoleniach. 

6. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, 

nauczycielom, opiekunom na temat skutecznych 

sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych poprzez spotkania ze specjalistami. 

  

  

Poruszanie zagadnień 

związanych z seksualnością 

człowieka. 

1. Poruszanie zagadnień związanych z seksualnością człowieka 

podczas lekcji wychowania do życia w rodzinie, godzin 

wychowawczych i lekcji biologii oraz religii lub etyki. 

Integrowanie działań 

wychowawczych szkoły 

i rodziny. 

1. Spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach 

i indywidualne konsultacje lub za pomocą e-dziennika . 

2. Udział rodziców w organizowanych przez szkołę 
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uroczystościach i imprezach szkolnych. 

3. Współpraca z Radą Rodziców uwzględniająca propozycje 

rodziców przy organizacji imprez szkolnych. 

4. Zapoznanie rodziców z głównymi dokumentami szkoły. 

Zdrowy styl życia. 

1. Pogadanki na tematy zdrowia i  zdrowego trybu życia na 

godzinach wychowawczych i zajęciach edukacyjnych. 

2. Wdrażanie informacji o higienie ciała, racjonalnym 

odżywianiu się. 

3. Fluoryzacja zębów - program profilaktyczny. 

4. Rozwijanie tężyzny fizycznej szczególnie na lekcjach 

wychowania fizycznego. 

5. Dbałość o czystość, ład i estetykę otoczenia. 

6. Organizacja konkursów wiedzy i plastycznych 

dotyczących promocji zdrowia oraz zawodów sportowych. 

7. Doskonalenie kompetencji nauczycieli 

i wychowawców w zakresie profilaktyki uzależnień w formie 

szkoleń i kursów. 

9. Organizacja wycieczek pieszych, Dnia Sportu oraz innych 

aktywności fizycznych. 

10. Współpraca z pielęgniarką szkolną. 

Profilaktyka zagrożeń. 

1. Środki i substancje psychoaktywne: 

 diagnoza środowiska ucznia, 

 wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę 

o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy w 

sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, alkohol, 

nikotynę, gazetki ścienne, 

 bieżące informowanie rodziców/prawnych opiekunów o 

widocznej zmianie w zachowaniu dziecka, o swoich 

sugestiach i spostrzeżeniach. 

2. Diagnozowanie sytuacji bezpieczeństwa i samopoczucia 

uczniów w szkole po okresie zawieszenia zajęć z powodu 

COVID – 19 – ankieta wśród uczniów: „Bezpieczeństwo 
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psychospołeczne uczniów”, 

3. Przestrzeganie procedur postępowania w szkole w okresie 

pandemii COVID – 19. 

4. Organizowanie spotkań informacyjnych w klasach 

dotyczących szczepień dla uczniów przeciw COVID – 19 

zgodnie z wytycznymi MEIN, MZ,GIS. 

5. Agresja, przemoc psychiczna, zachowanie dyskryminacyjne, 

cyberprzemoc, stalking: 

 systematyczna edukacja uczniów w zakresie radzenia 

sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w zakresie 

ochrony przed agresją, przemocą, 

 zapoznanie uczniów z regulaminem obowiązującym w 

szkole, 

 pogadanki, lekcje  wychowawcze, 

 przeprowadzanie zajęć warsztatowych z zakresu 

profilaktyki uzależnień, 

 realizacja bieżących programów profilaktycznych, 

 stała współpraca z pracownikami szkoły oraz rodzicami 

w zakresie zaobserwowanych  negatywnych zachowań 

uczniów, 

 konsekwentne reagowanie na wszystkie niepożądane 

zachowania ucznia, 

 spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące 

odpowiedzialności nieletnich. 

6. Ukształtowanie pożądanych społecznie postaw wobec 

zagrożeń cywilizacyjnych poprzez: 

 propagowanie wiadomości dotyczących zagrożeń 

cywilizacyjnych (terroryzm, głód, choroby itp.), 

 szukanie odpowiedzi na pytania: jak sobie radzić i gdzie 

szukać pomocy, 

 omawianie zagrożeń związanych z korzystaniem 

z Internetu, nękania w Internecie (stalkingu), ujawnienia 
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i kradzieży danych osobowych. 

7. Współpraca z Policją, Strażą Pożarną, Poradnią 

Psychologiczno-Pedagogiczną, pielęgniarką szkolną, 

pedagogiem szkolnym i innymi instytucjami. 

8. Monitoring szkolny. 

9. Szkolenia uczniów na temat sposobów i drogi ewakuacji 

w razie zagrożeń. 

10. Omawianie na lekcjach zasad bezpiecznego poruszania się 

w drodze do i ze szkoły. 

11. Karta rowerowa. 

Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie. 

1. Diagnoza środowiska: 

 wczesne wykrywanie form przemocy wśród uczniów, 

 ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, 

 konsultacje z rodzicami, w razie konieczności wszczęcie 

procedury „Niebieskiej Karty”. 

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia 

m.in. GOPS Chmielnik. 

3. Pogłębianie wiedzy pedagogicznej w zakresie 

problematyki przemocy, uczestnictwo w szkoleniach. 

Integracja uczniów 

przybyłych z zagranicy 

szczególnie z Ukrainy 

1. Uczenie polskich uczniów podstawowych zwrotów z języka 

ukraińskiego. 

2. Wprowadzanie uczniów zagranicznych w podstawy języka 

polskiego. 

3. Organizowanie zajęć integracyjnych. 

4. Organizowanie dodatkowych indywidualnych zajęć z języka 

polskiego dla uczniów przybyłych. 

5. Doskonalenie nauczycieli prowadzących zajęcia z uczniami z 

zagranicy. 

 

VII. Ewaluacja programu. 
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Program wychowawczo - profilaktyczny ewaluowany będzie każdego roku w miarę 

wynikających potrzeb. Każdy wychowawca będzie dokonywał ewaluacji swoich klasowych 

planów wychowawczych i będzie przedstawiał jej wyniki dwa razy w roku na zebraniu  

Realizacja zadań będzie dostosowana do formy kształcenia. W sytuacji nauki zdalnej, 

treści programu będą realizowane poprzez platformę Office – Teams 365© oraz przez dzien-

nik elektroniczny. 

 

VIII. Ustalenia końcowe 
 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy Szkoły. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.  Za 

realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź 

zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.  Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji.  


