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1. 

PODSTAWA PRAWNA 

 
1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo o wiatowe (Dz. U. 
z 2017 r., poz. 59). 
 

Art. 26 - program wychowawczo - profilaktyczny  
1. Szko y oraz placówki, o których mowa w art.2 pkt. 3-5, 7 i 8, 
realizuj  program wychowawczo – profilaktyczny obejmuj cy:  
 

1. Tre ci i dzia ania o charakterze wychowawczym 
skierowane do uczniów, oraz 
2. Tre ci i dzia ania o charakterze profilaktycznym 
dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 
przygotowane w oparciu o przeprowadzon  diagnoz  potrzeb 
i problemów wyst puj cych w danej spo eczno ci szkolnej, 
skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 
2.  Przepisu  ust.  1  nie  stosuje  si  do  przedszkoli  i  szkó  dla  
doros ych. 
 
Art. 84. 1. Rada rodziców mo e wyst powa  do dyrektora i 
innych organów szko y lub placówki, organu prowadz cego 
szko  lub placówk  oraz organu sprawuj cego nadzór 
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach 
szko y lub placówki. 
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2. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 
2017r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kszta cenia 
ogólnego dla szko y podstawowej, w tym dla uczniów z 
niepe nosprawno ci  intelektualn  w stopniu umiarkowanym lub 
znacznym (Dz. U. z 2017r. poz. 356).  

3. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 
kwietnia 2013r.  w sprawie zasad  udzielania i organizacji 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych 
przedszkolach, szko ach i placówkach (Dz. U. 2013r. poz. 535).  

4. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 
sierpnia 2017r.  w sprawie zasad  organizacji udzielania pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej  w publicznych przedszkolach, 
szko ach i placówkach (Dz. U. z 25 sierpnia 2017r. poz. 1591).  

5. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 
sierpnia 2017r.  zmieniaj ce rozporz dzenie w sprawie zasad  
organizacji udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w 
publicznych przedszkolach, szko ach i placówkach (Dz. U. z 31 
sierpnia 2017r. poz. 1643).  

6. Rozporz dzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie 
warunków organizowania kszta cenia, wychowania i opieki dla 
dzieci i m odzie y niepe nosprawnych oraz niedostosowanych 
spo ecznie i zagro onych niedostosowaniem spo ecznym (Dz. U. 
z 24 sierpnia 2017r. poz. 1578).  

7. Rozporz dzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 
sierpnia 2015r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w 
szko ach i placówkach systemu o wiaty dzia alno ci 
wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w 
celu przeciwdzia ania narkomanii (Dz. U. 2015 poz. 1249). 
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8. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. o wychowaniu w trze wo ci 
i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35, poz. 230 
ze zm.). 
 
9. Ustawa  z  dnia  9  listopada  1995r.  o  ochronie  zdrowia  przed  
nast pstwami u ywania tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst 
jedn.: Dz. U. 1996 nr 10, poz. 55 ze zm.). 
 
10. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia aniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. 2005 nr 180, poz. 1493 ze zm.). 
 
11. Ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdzia aniu 
narkomanii  (Dz. U. 2005 nr 179, poz. 1485 ze zm.).  
 
12. Konwencja o Prawach Dziecka. 
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2. 

„Chcemy, aby nasi uczniowie dzisiaj wiedzieli, 
co trzeba poznawa  jutro, by radzi  sobie 

pojutrze” 
 

 

WST P 

 

       Nadrz dnym celem kszta cenia i wychowania jest 

wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, 

uwzgl dniaj c jego potrzeby psychiczne, emocjonalne, 

edukacyjne i zdrowotne. Dokonuje si  ono poprzez wyposa enie 

i kszta towanie u uczniów ró nych umiej tno ci, sprawno ci, 

postaw i nawyków. Okres szkolny to czas, w którym nale y 

przygotowa  dziecko do roli ucznia, do ycia w ustawicznie 

zmieniaj cym si wiecie, do podejmowania zada  z ró nych 

obszarów dzia alno ci cz owieka, a tak e do uczenia si  na 

wy szych etapach kszta cenia.  

       Praca wychowawcza jest nieod cznym elementem pracy 

nauczyciela i stanowi jedno z podstawowych zada  szko y. 

Szko a jest za  wspólnot  uczniów, nauczycieli i rodziców. Jest 

przyjazna dla uczniów, aktywizuj ca dla nauczycieli, którzy 

rozwijaj  samodzielno  uczniów, przekazuj  im swoj  wiedz  

oraz przygotowuj  do korzystania z informacji. Jeste my 

szko , w której wszyscy nieustannie si  rozwijaj  i podnosz  

swoje kwalifikacje. Dobre stosunki interpersonalne mi dzy 
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wszystkimi podmiotami ycia szkolnego s  wynikiem sprawnej 

organizacji i pozytywnego klimatu szko y. 

Misj  naszej Szko y jest wyposa enie absolwenta w taki 

zasób wiedzy i umiej tno ci, który pozwoli mu na kontynuacj  

nauki na dalszych etapach nauczania oraz twórcze, 

satysfakcjonuj ce ycie w spo ecze stwie i zjednoczonej 

Europie.   

 W swojej dzia alno ci profilaktyczno – wychowawczej 

kierujemy si  dobrem ucznia i jego indywidualnymi potrzebami. 

Podejmowane dzia ania opieramy na diagnozie sytuacji 

wychowawczej i wyst puj cych w szkole zagro eniach. Na 

diagnoz rodowiska szkolnego sk adaj  si : obserwacja 

zachowa  uczniów, monitorowanie frekwencji i uwag 

dotycz cych zachowania, wyniki w nauce, konsultacje 

z nauczycielami, rodzicami i uczniami oraz wyniki 

prowadzonych bada . Na podstawie prowadzonych bada  

ankietowych, ewaluacji wewn trznej oraz analizy posiadanych 

informacji wskazano nast puj ce dzia ania priorytetowe na 

obecny rok szkolny: doskonalenie umiej tno ci asertywnych 

i umiej tno ci rozwi zywania konfliktów, kszta towanie kultury 

owa i zachowania oraz kszta towanie postaw patriotycznych.  
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3. 

      CHARAKTERYSTYKA RODOWISKA 

 
       Nasza szko a rozbudza ciekawo wiata i otwarto  na 

zmiany w nim zachodz ce. Dopinguje do ró norodnych 

twórczych inicjatyw, kszta tuje poczucie odpowiedzialno ci za 

podj te dzia ania i przyj te na siebie obowi zki oraz uczy 

obiektywnej oceny w asnych poczyna . Przyjazna uczniom, 

wolna od przemocy rówie niczej zapewnia bezpiecze stwo 

i w ciw  atmosfer  podczas pobytu dziecka w szkole, rozwija 

umiej tno  pracy w zespole oraz wpaja zasady tolerancji.  

Daje uczniom i ich rodzicom czyteln  ocen  osi gni  

i wysi ków, pobudzaj c do dalszego rozwoju umiej tno ci 

i zainteresowa . Szko a integruje rodowisko lokalne 

i wspó pracuje z ró nymi instytucjami wspomagaj cymi jej 

dzia ania  (w  tym:  PPP  w  wieciu,  GOPS,  Policja  w  Nowem,  

GOKPiR, Sanepid w wieciu, S d w wieciu, Parafia, miejscowa 

biblioteka, Kino Helios w Grudzi dzu, OSP Wielki Komorsk). 

Szko a wraz z rodzicami wychowuje, kszta tuje mi dzy innymi 

szacunek dla dziedzictwa kulturowego narodu, regionu, oraz 

postawy patriotyczne. Rodzice czynnie anga uj  si  w ycie 

szko y, wspomagaj c dzia ania nauczycieli poprzez ró ne 

formy: 

 Spotkania z wychowawcami i innymi nauczycielami 

ucz cymi – podczas szkolnych zebra .  
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 Indywidualne kontakty rodziców z wychowawcami 

i nauczycielami ucz cymi – podczas zebra  klasowych lub 

w czasie konsultacji i dy urów.  

 Udzia  rodziców w uroczysto ciach klasowych i szkolnych 

oraz lokalnych.  

 Dzia alno  rodziców w Szkolnej Radzie Rodziców.  

 Wspóln  prac  rodziców, nauczycieli,  uczniów oraz 

pracowników obs ugi na rzecz szko y. 

Szko a zapewnia  opiek  pedagogiczno-psychologiczn  

i prowadzi wiele atrakcyjnych zaj  pozalekcyjnych: 

 wycieczki krajoznawcze, wyjazdy do kina, teatru i na 

basen, 

 kó ka zainteresowa  (dziennikarskie, muzyczne, teatralne, 

plastyczne, matematyczne, j zyka angielskiego, sportowe, 

komputerowe), 

 zaj cia specjalistyczne (dydaktyczno-wyrównawcze 

z poszczególnych przedmiotów, logopedyczne, korekcyjno-

kompensacyjne, rewalidacyjne, terapeutyczne, 

socjoterapeutyczne). 

Nasza Szko a: 

 jest czysta, 

 jest dobrze wyposa ona ( oddzia  przedszkolny, biblioteka, 

pracownia komputerowa, sto ówka, wietlica, sala 

gimnastyczna, plac zabaw, tablice interaktywne w klasach 

I-VIII, telewizory), 

 dba o bezpiecze stwo, 
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 zna ka dego ucznia i jego rodowisko rodzinne, co 

umo liwia dobr  wspó prac , 

 dba o podmiotowe relacje mi dzy nauczycielami - 

uczniami – nauczycielami, 

 pe ni kulturotwórcz  rol  w rodowisku, 

 umo liwia  rozwój  ka dego  ucznia  na  miar  jego  

mo liwo ci, promuj c uczniów zdolnych i wspiera ucznia 

z trudno ciami, 

 dba o jako  pracy, podnoszenie jej efektywno ci, 

 uczy odpowiedzialno ci, tolerancji i uczciwo ci, 

 kszta tuje postawy patriotyczne, obywatelskie, rodzinne 

i ekologiczne, 

 gwarantuje wysoki poziom wiedzy i rozwój zainteresowa . 

W naszej Szkole s  sympatyczni i dobrze wykszta ceni 

nauczyciele, troskliwi pracownicy obs ugi.  

 

4.  

WARTO CI 

 

       Jeste my  Szko ,  która  opiera  swoje  dzia ania  na  

warto ciach ogólnie przyj tych i akceptowanych przez 

wszystkich uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Wychowujemy w prawdzie, zapewniamy bezpiecze stwo, 

dbamy o jako  daj  zadowolenie uczniom i pracownikom.  

Prawda pomaga widzie  nam wiat takim, jakim jest, dzi ki niej 

mo emy post powa  zgodnie z przyj tymi normami, co 
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zapewnia nam poczucie bezpiecze stwa oraz pozwala kierowa  

swoim rozwojem tak, aby by  zadowolonym z osi gni . 

Nasze warto ci to: 

Wiedza/pracowito  - to osi gni cie najlepszych (na miar  

naszych mo liwo ci) wyników w pracy i nauce. Wp ywa to na 

zadowolenie i rozwój osób i szko y. 

Prawda - to, co jest rzeczywiste. Reguluje nasze 

post powania. 

Bezpiecze stwo - to przestrzeganie ustalonych zasad 

post powania. S y zdrowiu i lepszemu samopoczuciu.  

Wzajemny szacunek i tolerancja – to akceptacja dla szeroko 

rozumianej odmienno ci drugiego cz owieka. Poprawia klimat 

ycia, zwi ksza poczucie akceptacji uczniów, wychowanków 

w spo eczno ci szkolnej, kszta tuje dba  o kultur  s owa.  

Dobro ojczyzny - to kszta towanie wi zi z krajem ojczystym, 

poszanowanie dla dziedzictwa narodowego i tradycji. 

Kreatywno  – to szukanie nieoczywistych rozwi za  dla 

problemów, oderwanie si  cho by na chwil  od ogranicze  

i wyj cie poza typowy dla nas schemat dzia ania. 
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5. 

MODEL UCZNIA - ABSOLWENTA 

       Jeste my pe ni nadziei, e nasi wychowankowie ko cz c 

nasz  szko  posi  kluczowe umiej tno ci, niezb dne we 

wspó czesnym wiecie. Celem naszych oddzia ywa  

wychowawczo – profilaktycznych jest, by nasz absolwent:  

w sferze nauki: 

 sprawnie pos ugiwa  si  j zykiem polskim, umia  korzysta  

z ró nych róde  informacji, umia  zdobywa , przetwarza  

i wykorzystywa  wiedz , umia  korzysta  z nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych; 

 by  przygotowany do dalszej nauki, rozwija  swoje talenty, 

my la  samodzielnie, twórczo i krytycznie, umia  

realizowa  plany i marzenia; 

 mia wiadomo  potrzeby nieustannego rozwoju 

i kszta cenia, by wiadomy, e ka demu kreatywnemu 

dzia aniu powinien towarzyszy  wysi ek i by  gotów go 

podejmowa  

w sferze spo ecznej: 

 dobrze funkcjonowa  w swoim otoczeniu, czu  si  

cz onkiem spo eczno ci lokalnej, obywatelem Polski 

i Europy, by  ciekawy wiata oraz w asnego regionu; 

 zna  i szanowa  tradycje rodziny, szko y i narodu, 

wykazywa  ch  poznania ojczystego kraju i jego 

zwyczajów 
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 by  odpowiedzialny, prawy i uczciwy, wyra  siebie 

w sposób akceptowany spo ecznie, wywi zywa  si  

z powierzonych zada  w sposób zadowalaj cy siebie 

i innych, stara  si  przewidzie  skutki swoich dzia ; 

 umia  wspó pracowa  w grupie, dzia  zgodnie 

z obowi zuj cymi zasadami, mia  poczucie 

wspó odpowiedzialno ci 

 by  tolerancyjny wobec odr bno ci innych, w tym 

wobec cudzoziemców, osób starszych 

i niepe nosprawnych 

 umia  zachowa  si  kulturalnie, zna  zasady dobrego 

wychowania 

 dba  o zdrowie w asne i innych, kszta towa  w ciwe 

nawyki ywieniowe i higieny, zna  zagro enia 

wyp ywaj ce z za ywania alkoholu, nikotyny i innych 

ywek 

 stosowa  si  do zasad ekologii, segregowa  odpady, 

dba  o czysto  otoczenia 

 dba  o  swój  wygl d,  ubiera  si  schludnie  

i odpowiednio do czasu i  miejsca 

 bezpiecznie porusza  si  po drogach, posiada  Kart  

Rowerow  

w sferze kulturowej: 

 uczestniczy  w ró nych formach kultury, by  przygotowany 

do odbioru mass mediów; 
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 umia  analizowa  docieraj ce do niego informacje, by  

krytyczny wobec programów telewizyjnych, filmów, 

czasopism, zna  mechanizmy dzia ania reklamy; 

 by  aktywny fizycznie i artystycznie, uprawia  sport, 

w miar  swoich mo liwo ci piewa , gra  na instrumencie, 

rysowa ; 

 

6.   

CELE OGÓLNE 

  Wspieranie wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia 

w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, 

zdrowotnym i spo ecznym. 

  Zapobieganie zachowaniom niepo danym oraz 

ryzykownym. 

 

7.  

CELE SZCZEGÓ OWE 

 Kszta towanie postaw patriotycznych, wzmacnianie poczucia 

to samo ci indywidualnej, kulturowej, regionalnej 

i narodowej.  

 Rozbudzanie ciekawo ci poznawczej uczniów oraz motywacji 

do nauki i rozwoju osobistego.  

 Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego 

rodowiska szko y.  
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 Kszta towanie postaw moralnych, obywatelskich 

i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyj ty 

system warto ci. 

 Kszta towanie postaw prozdrowotnych i przeciwdzia anie 

zachowaniom ryzykownym. 

 Przygotowanie do w ciwego pe nienia ról spo ecznych oraz 

do ycia w otaczaj cym wiecie przez ukazywanie ró nych 

aspektów ycia spo ecznego wraz z jego zagro eniami. 

 Wychowanie w duchu tolerancji wobec inno ci, wobec ludzi 

abszych, m odszych, starszych, niepe nosprawnych czy 

chorych. 

 Kszta towanie w uczniach umiej tno ci radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach   yciowych.  

 wiadamianie uczniom negatywnych skutków dzia ania 

ywek, rodków psychoaktywnych, dopalaczy, napojów 

energetyzuj cych oraz nast pstw dzia ania tych substancji.  

 Tworzenie pozytywnych relacji rówie niczych, 

przeciwdzia anie agresji i zjawisku alienacji. 

 Przygotowanie uczniów do podejmowania pracy 

wolontariusza.  
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8.  

 

PLAN DZIA  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

Zadania Sposoby i formy realizacji 

Osoby 
realizuj ce 

zadania 
programu 

BEZPIECZE STWO I ZDROWIE 

Zachowanie 
bezpiecze stwa na 
drodze. 
 
Zachowanie 
ostro no ci 
w kontaktach 
z osobami 
nieznajomymi 
i pozostawionymi bez 
opieki zwierz tami. 

- zorganizowanie spotkania z 
funkcjonariuszem Policji na temat 
bezpiecznego poruszania si  po drogach; 

- wycieczki na przej cia dla pieszych i 
przystanki autobusowe; 

- pogadanka na temat zasad kulturalnego 
zachowania si  w rodkach komunikacji 
publicznej. 

- funkcjonariusz 
Policji,  
- wychowawcy 
klas 0-7 
- pedagog 
szkolny  
- koordynator ds. 
bezpiecze stwa 

Zachowanie 
bezpiecze stwa na 
terenie szko y. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- monitoring na terenie szko y; 

- przypomnienie drogi ewakuacji  
i zachowania si  na wypadek po aru; 

- przeprowadzenie pod kierunkiem 
Pa stwowej Stra y Po arnej próbnych 
alarmów przeciwpo arowych; 

- bezpiecze stwo w czasie przerw (dy ury 
pe nione przez nauczycieli, zwi kszona liczba 
nauczycieli na dy urach, kontrola zachowa  
uczniów w toaletach); 

- bezpiecze stwo w czasie lekcji 
(systematyczne sprawdzanie 
i odnotowywanie obecno ci uczniów na 
lekcjach); 

-sprawdzanie przez n-li i pracowników 
obs ugi znajduj cego si  w klasach sprz tu; 

-kontrolowanie zachowania uczniów 
w szatni, pe nione dy ury, odprowadzanie 

- dyrektor 
- wszyscy 
nauczyciele 
- wychowawcy 
klas 0-7 
- personel szko y 
-n-l wychowania 
fizycznego 
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uczniów po zaj ciach lekcyjnych; 

- przypomnienie na godzinach 
z wychowawc  regulaminu szko y i zasad 
zachowania obowi zuj cych na jej terenie; 

-systematyczne wiczenie ka dego roku 
wypracowanej reakcji na CITO oraz 
sposobów udzielania pierwszej pomocy. 

 

 

 

Przestrzeganie 
uczniów przed 
niebezpiecznymi 
sytuacjami. 

- przeprowadzenie zaj  w ramach godzin 
z wychowawc  i zaj  profilaktycznych na 
temat bezpiecznych zabaw w czasie ferii 
i wakacji: 

 na niegu i lodzie, 

 w okresie noworocznym ze rodkami 
pirotechnicznymi, 

  na wycieczkach bli szych i dalszych, 

- podejmowanie tematyki zagro  w domu 
(niebezpieczne urz dzenia, zabawa z ogniem 
itp.); 

- kszta towanie umiej tno ci zachowania 
ostro no ci w kontaktach z nieznajomymi. 

- wychowawcy 
klas 0-7 

 

Zapoznanie z wa nymi 
numerami telefonów. 

- zapoznanie z numerami alarmowymi: 
pogotowie ratunkowe, policja, stra  po arna 
i umieszczanie ich w widocznych miejscach 
w klasach; 

wiczenia na lekcjach wychowawczych -  
sytuacje, w których uczniowie wzywaj  
pomoc w nag ych wypadkach. 

- wychowawcy 
klas 0-7 
- nauczyciele 

Wspó praca z Policj . - pogadanki, spotkania z Policjantem. - wychowawcy 
klas 0-7 
- pedagog 
 

wiadomienie  
zagro  
wynikaj cych z palenia 
tytoniu, picia alkoholu, 

ywania narkotyków, 
przyjmowania 
dopalaczy, picia 
napojów 
energetyzuj cych oraz 
poszerzanie wiedzy na 
temat tych rodków. 

- kontynuacja programów „Nie pal przy mnie 
prosz ” (kl. 1-3) i „Znajd  w ciwe 
rozwi zanie” (kl.4-7)  

- projekcje filmów, pogadanki i dyskusje na 
godzinach z wychowawc   

- gromadzenie i udost pnianie materia ów na 
temat profilaktyki uzale nie , podanie 
ciekawych pozycji programów telewizyjnych, 
stron internetowych itp. 
- ulotki dla rodziców, informacje na 

- koordynatorzy 
programów 
- wychowawcy 
klas 1-7 
- nauczyciele 
- piel gniarka 
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gazetkach: 
- informacja na internetowej stronie szko y; 
- rozmowy indywidualne z uczniami. 

Efektywne 
zagospodarowanie 
czasu pozalekcyjnego. 

- organizowanie zaj  i zawodów 
sportowych, rajdów, wycieczek; 

- podejmowanie tematyki zwi zanej 
z aktywnym wypoczynkiem, aktywnym 
sp dzaniem czasu wolnego; 

- kó ka zainteresowa ; 

- wietlica; 

- dyskoteki i zabawy szkolne; 

- piknik integracyjny; 

-ci e przypominanie, e najwi ksz  
warto ci  jest zdrowie i ycie. 

- nauczyciele 
- wychowawcy 
klas 1-7 
-rodzice 
 

czenie do 
wspó pracy instytucji 
wspieraj cych szko  
w dzia aniach 
profilaktycznych. 

- wspó praca z policj  i s dem (wed ug 
potrzeb); 

- wspó praca z GOPS;  

- PPP w wieciu. 

- dyrektor 
- wychowawcy 
klas 1-7 
- pedagog 
- rodzice 
- pracownicy 
instytucji 
 

Edukacja zdrowotna. 

 

 

 

- udzia  w akcji „ niadanie daje moc” 

- udzia  szko y w ogólnopolskim programie 
„Owoce i warzywa w szkole”, „Szklanka 
mleka”. 

- wychowawcy 
klas 0-7 
- nauczyciele 
- rodzice 

Znaczenie higieny 
osobistej. 

 

 

 

 

 

 

- dba  o czysto  cia a i odzie y 
(szczególnie mycie r k); 

- higiena jamy ustnej, fluoryzacja; 

-kontrolne wizyty u stomatologa szkolnego; 

- przypominanie o w ciwym korzystaniu 
z urz dze  sanitarnych; 

- higiena i estetyka przygotowywania 
posi ków; 

- nawi zanie wspó pracy ze Stacj  
Sanitarno-Epidemiologiczn  w wieciu. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- piel gniarka, 
- pracownik 
  sanepidu 
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Pierwsza pomoc 
przedmedyczna. 

 

 

 

- nauka udzielania pierwszej pomocy  
w nag ych wypadkach; 

-wspó praca z placówk  podstawowej opieki 
zdrowotnej; 

-przekazywanie nauczycielom, 
wychowawcom informacji na temat 
post powania z dzieckiem chorym na 
cukrzyc , astm  itp. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
odpowiedzialni 
za zaj cia 
 

Propagowanie 
zdrowego stylu ycia. 

 

-propagowanie aktywno ci sportowej, 
zach canie do udzia u w   czynnym 
uprawianiu sportu na zaj ciach 
pozalekcyjnych;  

- organizacja zaj  umo liwiaj cych aktywny 
tryb ycia, np. rajdy rowerowe, udzia  
w biegach prze ajowych, udzia  w zaj ciach 
terenowych monitoruj cych stan rodowiska 
lokalnego; 

- profilaktyka chorób jamy ustnej i zasady 
higieny stomatologicznej; 

- kontynuowanie wspó pracy z instytucjami 
promuj cymi aktywny i zdrowy styl ycia, 
np. Powiatow  Stacj  Sanitarno-
Epidemiologiczn  -kontynuacja programów 
„Nie pal przy mnie prosz ”, ”Zachowaj 
trze wy umys ”, „Trzymaj form ”; 
-kszta towanie w ciwej postawy cia a; 
-opieka piel gniarki szkolnej.                                      

- wszyscy 
wychowawcy 
-odpowiedzialni 
za zaj cia 
nauczyciele 
- piel gniarka 
- stomatolog 

 
ROZWÓJ MORALNY I EMOCJONALNY 

Kszta towanie w duchu 
tolerancji i szacunku 
dla drugiego 
cz owieka. 

- organizowanie zaj  w ramach godzin 
z wychowawc  na temat kultury osobistej; 

- indywidualne rozmowy z uczniami na temat 
kulturalnego zachowania; 

- zwracanie uwagi na nieprawid owe 

zachowanie uczniów; 

- zaj cia profilaktyczne prowadzone przez 
centrum dzia  wspieraj cych 

- reagowanie, nie pozostawanie oboj tnym 
na wszelkie przejawy braku kultury; 

- wszyscy 
pracownicy 
szko y 
- urz d gminy 
- rodzice 
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- kontrolowanie i pilnowanie dyscypliny na 
lekcjach przez nauczycieli; 

- dawanie przyk adu swoj  postaw ; 

-u wiadomienie uczniom i  ka dy cz owiek 
zas uguje na szacunek: bez wzgl du na 
wygl d, wyznania religijne, narodowo ; 
- kszta towanie postaw yczliwo ci i dobroci 
wobec ka dego cz owieka.  

Wdra anie do 
poszanowania praw 
cz owieka, dziecka, 
ucznia. 

 

- organizowanie wiatowych dni yczliwo ci 
w ramach zapoznawania z  Konwencj  Praw 
Dziecka; 
- konkursy tematyczne; 
- pogadanki z uczniami i rodzicami. 

- wszyscy 
wychowawcy 
i nauczyciele 
-pedagog 

Pomoc uczniom 
maj cym trudno ci                        
z adaptacj                      
w szkole. 

- rozmowa z nauczycielem, udzielenie 
wsparcia; 
- prowadzenie zaj  o charakterze 
psychoedukacyjnym  maj cych na celu 
integracj  klasy i budowanie zaufania.                             

-dyrekcja 
- wszyscy 
wychowawcy 
i nauczyciele 
- pedagog 

Wskazywanie 
pozytywnej roli 
rodków masowego 

przekazu (telewizja, 
Internet, gry 
komputerowe) oraz 
zagro  jakie ze sob  
nios  je li korzystamy 
z nich w nieumiej tny 
sposób. 

-  organizacja DBI; 

- pedagogizacja rodziców (w trakcie zebra                            
z rodzicami oraz w razie potrzeby); 

- rozmowy z uczniami w trakcie godzin 
z wychowawc . 

- wychowawcy 
klas 1-7 
- nauczyciel 
informatyki 
- pedagog 
-rodzice 

Umiej tne radzenie 
sobie z agresj                              
i przemoc . 
 

 

 

 

 

 

 

- u wiadomienie uczniom pozytywnego 
i negatywnego znaczenia stresu, 
kszta towanie umiej tno ci radzenia sobie 
w sytuacjach stresowych; 
 
- u wiadomienie uczniom negatywnych 
skutków agresji, ukazanie uczniom schematu 
narastania agresji; 

- uczenie radzenia sobie ze stresem oraz 
z przykrymi emocjami prowadz cymi do 
zachowa  agresywnych; 

-odgrywanie scenek, ról; 

- wychowawcy 
klas 1-7 
- odpowiedzialni 
za zaj cia 
nauczyciele 
- pedagog 
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-projekcja filmów DVD o przemocy i agresji; 

- kierowanie si  w asnym zdaniem w sytuacji 
presji grupowej. 

Doskonalenie 
umiej tno ci 
interpersonalnych. 

 

 

 

- umiej tne porozumiewanie si  z innymi; 

- kszta towanie postaw asertywnych: sztuka 
mówienia „nie”; 

- otwarte wyra anie swoich my li, s dów, 
oczekiwa , pró b, opinii itd. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- odpowiedzialni 
za zaj cia 
nauczyciele 
- pedagog 
 

wiadomienie 
uczniom czym jest 
stres, frustracja 
(definicje, rodzaje). 

Zapoznanie 
z problematyk  
emocji. 

Poznanie sposobów 
radzenia sobie 
z przykrymi emocjami 
i stresem. 

- zaj cia w ramach godzin z wychowawc  
po wi cone tematyce stresu i emocji; 

- zaj cia profilaktyczne przedstawiaj ce 
ró ne rodzaje emocji i wicz ce umiej tno ci 
ich rozpoznawania; 

- zaj cia tematyczne z pracownikami poradni 
psychologiczno-pedagogicznych zgodnie 
z potrzebami szko y; 

- przeprowadzenie zaj  na temat stresu 
i jego skutków na godzinach  z wychowawc ; 

- wychowawcy 
klas 1-7 
- pedagog 
- odpowiedzialni 
za zaj cia 
nauczyciele 
- pracownicy PPP 

Wdra anie uczniów do 
niesienia pomocy.   

- uwra liwianie dzieci na krzywd  innych; 

- propagowanie idei wolontariatu; 

- organizowanie w szkole i w rodowisku 
lokalnych akcji charytatywnych: „I Ty 
mo esz zosta w. Miko ajem”, „Zwierz ta 
w W growie”, „Wigilia dla starszych 
i samotnych”, „Szlachetna Paczka”, zbieranie 
nakr tek i przekazywanie ich osobom 
potrzebuj cym; 

-  zach cenie uczniów i rodziców do 
wspó pracy we wspólnym rozwi zywaniu 
problemów zaistnia ych w szkole, w czanie 
ich do akcji charytatywnych. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
odpowiedzialni 
za wolontariat 
- rodzice uczniów 
-dyrektor 

Zwi kszenie 
samooceny u uczniów 
i podnoszenie poczucia 

asnej warto ci. 

- nagradzanie uczniów za osi gni cia 
i umiej tno ci – wg SZO; 
 
- prezentowanie na lekcjach autorytetów, 
konstruktywnych grup rówie niczych. 
 
 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
-rada rodziców 
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Poprawa sytuacji 
uczniów pochodz cych 
z ró nych rodowisk. 
 

 

- obserwacja dzieci i m odzie y podczas 
ró nych zaj  w szkole  i poza ni ; 

- rozmowy z uczniami; 

- wywiady i rozmowy z rodzicami; 

- do ywianie; 

- dofinansowanie na wycieczki; 

- pomoc psychologa. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
- Rada rodziców 
- psycholog 
- GOPS 

ROZWÓJ INTELEKTUALNY 

Wdra anie uczniów do 
systematyczno ci 
i efektywno ci                    
w dzia aniu. 

- systematyczna kontrola ze strony 
nauczycieli i rodziców pod wzgl dem 
post pów w nauce; 
- pozytywne motywowanie ucznia do pracy. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- rodzice 

Doskonalenie 
umiej tno ci radzenia 
sobie w sytuacjach 
niepowodze  
szkolnych. 

- rozmowy na godzinach z wychowawc ,  jak 
unika  oraz jak post powa  w sytuacji 
niepowodze  szkolnych, do kogo zwróci  si  
o pomoc. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
 -rodzice 

Stwarzanie szansy 
osi gania sukcesu 
(nawet niewielkiego). 
Rozpoznawanie 

abych i mocnych 
stron ucznia. 

-udzia  w szkolnych ko ach zainteresowa ; 

- nabywanie umiej tno ci pozytywnego 
my lenia o sobie; 

- dostosowywanie wymaga  programowych 
do mo liwo ci i potrzeb uczniów 
z niepe nosprawno ci ; 

- organizacja zaj  dla uczniów ze 
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

- nauczyciele 
- wszyscy 
wychowawcy 
- pedagog 
- PPP 
i nauczyciele 
specjali ci 

Wdra anie do 
niesienia pomocy 
uczniom, którzy maj  
trudno ci z nauk . 

 

 

 

 

-zach canie uczniów zdolnych do pomocy 
kole skiej; 
 
-zaj cia dydaktyczno -wyrównawcze dla 
uczniów z obni onym progiem wymaga ; 
 
-zaj cia korekcyjno-kompensacyjne  
indywidualne lub grupowe dla uczniów, 
którzy maj  wydan  opini  lub orzeczenie 
przez poradni  psychologiczno-
pedagogiczn ; 
 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
- logopeda 
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 - zaj cia rewalidacyjne; 

- zaj cia terapii logopedycznej oraz 
socjoterapeutyczne, 

-zaj cia z tyflo i surdopedagogiem.       

Wspó praca 
z rodzicami. 

- przedstawienie rodzicom podstawowych 
dokumentów reguluj cych prac  szko y, np.: 

 statut szko y, 
 szkolny zasady oceniania, 
 program wychowawczo-

profilaktyczny, 
 regulaminy  szko y 

  - zapoznanie rodziców z zakresem 
udzielanej pomocy przez specjalistów 
szkolnych (pedagog, logopeda, 
socjoterapeutka); 

  - przedstawienie harmonogramu spotka  
z nauczycielami dni  zaj  otwartych 
w szkole oraz dni na indywidualne 
konsultacje; 

  - zach cenie do organizowania 
i uczestnictwa we wspólnych wyjazdach 
i uroczysto ciach szkolnych. 

- wszyscy 
wychowawcy 
- nauczyciele 
- pedagog 
- nauczyciele 
specjali ci  
- dyrektor 
- rodzice uczniów 
 
 

ROZWÓJ SPO ECZNY 

Przygotowanie do 
funkcjonowania                         
w grupie, szkole                                
i rodowisku lokalnym.  
 

 - dba  o przyjazn  atmosfer  w szkole;  

 - integrowanie zespo u klasowego, rozwijanie 
umiej tno ci wspó pracy w grupie;  

 - zorganizowanie pracy zespo u klasowego, 
wybór samorz du klasowego i przydzia  
funkcji;  

 - organizowanie zaj  integracyjnych, 
wycieczek; 

 - badanie procesu adaptacji uczniów klas 
pierwszych czwartych; 

 - organizowanie imprez klasowych 

- nauczyciele  
- wychowawcy, 
pedagog,  
- samorz d 
uczniowski,                                
- klasa 
dy uruj ca,  
- rzecznik praw 
ucznia 
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i szkolnych; 

 - rozwijanie umiej tno ci interpersonalnych: 
pracy zespo owej, zachowa  asertywnych, 
rozwi zywania konfliktów rówie niczych – 
zaj cia z pedagogiem, doradc  zawodowym, 
wychowawc ;   

 - rozwijanie kultury s owa i zachowania - 
realizacja tematyki na zaj ciach                      
z wychowawc ; 

 - rozwijanie samorz dno ci uczniów, 
zach canie do dzia alno ci na rzecz klasy, 
szko y i rodowiska;  

 - organizowanie zgodnych z zasadami 
demokracji wyborów do samorz du 
uczniowskiego; 

 - wdra anie do poszanowania ceremonia u 
szko y, nauka hymnu szkolnego; 

 - zapoznanie z regulaminami i procedurami 
obowi zuj cymi w szkole, wdra anie do ich 
przestrzegania; 

 - zapoznanie z prawami i obowi zkami 
uczniów; 

 - wdra anie do odpowiedzialno ci za skutki 
swoich dzia . 

Przygotowanie                        
do pe nienia ról 
spo ecznych. 

- zapoznanie rodziców z programem 

wychowania do ycia w rodzinie; 

- u wiadamianie warto ci rodziny w yciu 

cz owieka, omawianie tematyki rodziny 

w ramach wychowania do ycia w rodzinie, 

religii, zaj  z wychowawc ; 

- ukazywanie warto ci i wagi tradycji 

panuj cych w rodzinie;  

- przygotowanie do wiadomego 

i odpowiedzialnego rodzicielstwa; 

- kszta towanie poczucia odpowiedzialno ci 

za podejmowane decyzje;  

- u wiadamianie uczniom zmian zwi zanych 

z okresem dojrzewania.  

- wychowawcy 
klas 4-7,  
- katecheta, 
 - nauczyciele 
biologii 
i wychowania do 
ycia w rodzinie 
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PATRIOTYZM 

Kszta towanie postaw                           
patriotycznych                           
i obywatelskich. 

- przekazywanie uczniom wiedzy o tradycjach 

narodu,  wspó czesno ci Polski i perspektywach 

jej rozwoju;  

- obchody wi t pa stwowych, rocznic 

historycznych i wpisanie ich w tradycj  szko y; 

- kszta towanie postawy szacunku wobec 

symboli narodowych;  

- organizowanie wyjazdów do  muzeów i miejsc 

pami ci narodowej; 

- udzia  pocztu sztandarowego, delegacji 

uczniowskich i nauczycieli w obchodach 

uroczysto ci pa stwowych i lokalnych.  

  

- wszyscy 
wychowawcy,  
-nauczyciel historii                      
i wiedzy o 
spo ecze stwie,  
- samorz d 
uczniowski 

Rozwijanie                        
to samo ci                       
narodowej. 

- okre lenie miejsca i roli Polski i Polaków 

w Europie;  

- wprowadzanie elementów edukacji 

europejskiej na ró nych zaj ciach 

edukacyjnych.  

 

-nauczyciele 

zyków obcych, 

-wychowawcy, 

nauczyciele historii                          

i wiedzy                                        

o spo ecze stwie  

 

Kszta towanie 
to samo ci 
regionalnej.   

- udzia  w konkursach wiedzowych o gminie 

i konkurach zwi zanych z Kociewiem;   

- wzbogacanie ksi gozbioru biblioteki 

o publikacje regionalne;  

- przekazywanie wiedzy o historii i kulturze 

regionu w ramach zaj  edukacyjnych, zaj  

z wychowawc . 

-nauczyciel 

historii, 

-wychowawcy klas 

0-7  
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9. 

OCZEKIWANE EFEKTY 

Przewidujemy, e efektem podejmowanych dzia  b dzie: 

– zwi kszenie poczucia bezpiecze stwa w szkole, 

– wzrost wiadomo ci zagro  spowodowanych agresj  
i przemoc , 

– ukszta towanie poczucia wiadomo ci i potrzeby 
przeciwdzia ania agresji, 

– nabycie umiej tno ci radzenia sobie w trudnych sytuacjach 
yciowych, sytuacji zagro enia, agresji i przemocy, 

-     wzrost wiedzy na temat konsekwencji uzale nie  i wp ywu 
ywek na zdrowie cz owieka, 

– nabywanie przez dzieci nawyku prowadzenia zdrowego trybu 
ycia, 

– nabywanie umiej tno ci oceny swoich mo liwo ci i szans na 
dalsze kszta cenie, 

– umo liwienie uczniom osi gania sukcesów dydaktycznych na 
miar  mo liwo ci, 

– lepsza integracja spo eczno ci szkolnej, 

– zwi kszenie integracji rodowisk wychowawczych w kierunku 
przeciwdzia ania agresji, 

- nabywanie przez dzieci umiej tno ci nawi zywania 
poprawnych relacji mi dzyludzkich, 

– podporz dkowanie si  ogólnie przyj tym normom i zasadom, 

– nabycie umiej tno ci kontroli w asnych emocji i wyra ania 
uczu , 

– budowanie pozytywnej samooceny oraz asertywno ci. 
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10.  

EWALUACJA 

       Ewaluacja Programu Wychowawczo – Profilaktycznego   

dzie  dokonywana    na  koniec   ka dego  roku  szkolnego,  na  

podstawie: wyników przeprowadzonych bada  problemowych, 

rozmów z nauczycielami, rodzicami i uczniami, obserwacji 

prowadzonych przez wychowawców klas, nauczycieli, pedagoga 

szkolnego, sprawozda  wychowawców. 

 

 


