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WPROWADZENIE 
 
 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się 

jego poczucie tożsamości oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania 

nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy. Poza zmianami 

poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej  

i związanych z tym zmianami emocjonalności człowieka. 

Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli 

nawiązywanie relacji interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania 

własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności zaspokajania potrzeb akceptacji 

oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie 

kształtują swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny 

styl i sposób na życie.  

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą 

przyczynić się do pojawiania się zachowań z grupy zachowań ryzykownych. Z powodu 

wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się 

zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. 

Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie 

należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania 

aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą 

okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, prawidłowo ukierunkowane wsparcie  

w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy  

o świecie w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach. 

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 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.  

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki:  

 1. profilaktyka uniwersalna – pierwszy poziom – skierowana do wszystkich 

uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie zdrowych i trwałych relacji w obrębie 

szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników  

w zakresie pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, 

niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, wzmacnianie odporności uczniów  

(np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) i podnoszenie ich samooceny czy 

wyraźne wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc;  

 2. profilaktyka selektywna – drugi poziom – działania skupione są na osobach  

z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach z problemami zdrowotnymi, 

ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników 

jest określenie potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich  

w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich do grupy 

rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców  

/ opiekunów uczniów do pracy oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności;  

 3. profilaktyka wskazująca – trzeci poziom – działanie skupiają się na osobach  

z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera 

w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy 

szkoły powinni w bardzo dyskretni i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić  

mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować z rodzicami w zakresie 

zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki.  

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. 

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego 



 

 

jest wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom 

problemowym, ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-

profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły 

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. 

 

DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO 

 

 W szkole prowadzona jest cykliczna diagnoza sytuacji wychowawczej środowiska 

szkolnego poprzez: ankiety, informacje przekazywane przez nauczycieli, innych 

pracowników szkoły, a także rodziców, obserwacje zachowań uczniów w czasie lekcji, 

przerw, zajęć pozalekcyjnych, imprez szkolnych, wyjazdów oraz analizę ocen  

z zachowania. Informacje uzyskane poprzez diagnozy, po weryfikacji, mają wpływ  

na kształt programu wychowawczo profilaktycznego oraz docelowo powodują 

podejmowanie konkretnych działań, zgodnie z przyjętymi w szkole procedurami. Ostatnie 

badania doprowadziły do następujących wniosków: 

- w dalszym ciągu uwzględniać w programach wychowawczych klas tematykę dotyczącą 

uzależnień dzieci i młodzieży od używek i funkcjonowania w sieci, 

- poszerzać wiedzę uczniów i ich świadomość z zagrożeń wynikających z funkcjonowania 

w cyberprzestrzeni, 

- zwiększyć ilość lekcji wychowawczych z udziałem pedagoga i psychologa szkolnego, 

- uświadomić uczniom gdzie i u kogo mogą uzyskać pomoc w razie potrzeby w szkole i 

poza nią, 

- regularnie przeprowadzać pogadanki ze specjalistami w czasie wywiadówek w celu 

uświadomienia rodziców o symptomach uzależnień i sposobach radzenia sobie z nimi. 



 

 

Niniejszy program został także uzupełniony o dotychczasowe doświadczenia  

oraz działania podejmowane przez grono pedagogiczne w celu niwelowania wśród 

młodzieży konsekwencji płynących z nieodpowiedniego trybu życia. Wciąż rosnąca liczba 

zachowań problemowych oraz pojawiające się nowe zagrożenia stały się impulsem  

do stworzenia programu maksymalnie dostosowanego do potrzeb i oczekiwań uczniów 

naszej szkoły. Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny w naszej szkole jest 

oparty również na ,,Szkolnym zintegrowanym systemie oddziaływań wychowawczo 

profilaktycznych oraz na zbiorze niezbędnych procedur stosowanych w sytuacjach 

trudnych” opracowanym przez nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama 

Osetka w Gorzycach. 

 

Analiza dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych 

Przeprowadzona analiza sytuacji wychowawczo – profilaktycznej oraz ewaluacja 

pprogramu wychowawczo-profilaktycznego szkoły za rok szkolny 2019/2020 wskazuje  

na istnienie wartości pozytywnych i obszarów niedostatku w środowisku wychowawczo – 

profilaktycznym. Ewaluację dokonano na podstawie ankiet (zdalnych), rozmów z 

uczniami i rodzicami oraz analizę wniosków dokonanych przez pracujące w szkole 

Zespoły. 

Diagnoza wykazała, że problemy występujące w szkole dotyczą głównie: 

1. frekwencji na zajęciach zdalnych i stacjonarnych, 

2. radzenia sobie ze stresem, umiejętności interpersonalnych, 

3. współpracy z rodzicami, 

4. podejmowania przez młodzież zachowań ryzykownych, 

5. zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci, 

6. braku motywacji do nauki, głównie u uczniów słabszych, 

7. niski poziom wiedzy w sferze profilaktyki uzależnień, 

8. bariery związane z technologią (brakiem umiejętności korzystania z urządzeń podczas 

nauczania zdalnego), 

Do mocnych stron należy: 

1. bezpieczeństwo w szkole, 

2. dobra atmosfera panująca w szkole oparta na zaufaniu i szacunku, 

3. pozytywne relacje z rówieśnikami w klasach i szkole, 



 

 

4. tolerancja, 

5. wzrost liczby uczniów, którzy chcą rozwijać swoje uzdolnienia oraz pasje, 

6. zainteresowanie wolontariatem, 

7. wysoko wykwalifikowana kadra specjalistów 

 

ZAŁOŻENIA PROGRAMOWE 

 

 

Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego 

współżycia z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, 

wiarygodni, odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, 

przedsiębiorczy, aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli 

wysoką kulturę osobistą i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby 

uczniowie przestrzegali zasad zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali 

postawy obywatelskie, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 

postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, 

poznawali dziedzictwo kulturowe naszego narodu, Europy i świata i rozwijali swoje 

zainteresowania i pasje. Poszerzali wiedzę w zakresie profilaktyki uzależnień chemicznych 

i behawioralnych oraz uzyskali i wzmocnili wiedzę oraz zachowania prozdrowotne 

związane z koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19.



 

 

 

PODSTAWA PRAWNA 

 

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

Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez Naród w referendum 

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

Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2.  Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020r. poz. 1378.); 

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną 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 (Dz.U. 2017 r. poz. 356); 

4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie 

wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2019 r. poz. 1575); 

5. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

(Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573). 

6. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich  

(Dz.U. 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773, z 2018 r. poz. 966); 

7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

8. Konwencja o Prawach Dziecka (Dz.U. 1991 nr 120 poz.526). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

uwzględniono: 

 obowiązujące akty prawne; 

 dotychczasowe doświadczenia szkoły; 

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 

 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, 

zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku; 

 przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na 

proces wychowania; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI 
 

 

1.  Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów poprzez 

kształtowanie świadomości obywatelskiej, patriotyzmu lokalnego, postaw 

prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro. 

2.  Przeciwdziałanie przemocy i agresji rówieśniczej w szkole oraz w sieci. Ograniczenie 

 i całkowite wyeliminowanie zachowań agresywnych i przemocowych. 

Uświadomienie młodym uczniom, ich opiekunom oraz nauczycielom czym jest 

przemoc elektroniczna, jak należy się przed nią chronić, jakie prawa przysługują 

osobie, która stała się jej ofiarą, gdzie szukać pomocy i wsparcia oraz z jakimi 

konsekwencjami spotka się osoba dopuszczająca się przemocy elektronicznej. 

3. Współpraca z rodzicami, wdrożenie rodziców w organizację procesu dydaktyczno –

wychowawczego w celu ujednolicenia oddziaływań w środowisku szkolnym  

i rodzinnym dziecka. 

4. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci. 

5. Udzielanie wsparcia psychologiczno – pedagogicznego wszystkim uczniom  

z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych i edukacyjnych.  Budowanie wiary we 

własne siły i umiejętności oraz kształtowanie wytrwałości w realizacji 

wyznaczonych celów. 

6.  Pogłębienie wiedzy na temat zachowań prozdrowotnych, których celem jest 

utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia fizycznego i psychicznego  

i kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych  

z najważniejszych wartości w życiu, wzrost wiedzy i nabycie umiejętności 

higienicznego trybu życia w celu zapobiegania zakażeniu COVID-19. 

7.  Wykształcenie umiejętności wśród uczniów radzenia sobie z uzależnieniem  

i skutecznego szukania pomocy. Zwiększenie świadomości zagrożeń wynikających  

z uzależnienia chemicznych i behawioralnych. 

8. Uświadamianie roli i znaczenia rodziny dla prawidłowego rozwoju emocjonalno – 

społecznego ucznia. Przeciwdziałanie występowania przemocy w rodzinie, poprzez 

zapewnienie kompleksowej  pomocy  psychologicznej i pedagogicznej.  



 

 

 

9. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie mu 

bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia  

w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu 

przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym 

etapie.



 

 

 

MISJA 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. KS. ADAMA OSETKA W GORZYCACH 

ul. Szkolna 45, 39-432 Gorzyce 
 

 

        Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. A. Osetka w Gorzycach to placówka oświatowa 

znana w lokalnym środowisku ze względu na bogatą historię i tradycję.  

Po wprowadzeniu reformy stała się 8 letnią szkołą podstawową, w której uczą się dzieci  

z różnych środowisk wychowawczych. Niektóre z nich potrzebują opieki specjalistycznej 

(psychologiczno- pedagogicznej), inne ukierunkowania w rozwijaniu zdolności,  

a wszystkie pragną akceptacji i poczucia bezpieczeństwa. 

Celem działalności Szkoły jest doprowadzenie do tego, aby uczniowie poprzez 

wiedzę, umiejętności i postawy społeczne zdobyte w procesie dydaktyczno- 

wychowawczym byli przygotowani do życia w warunkach współczesnego świata. 

       Uważamy, że najlepsze efekty osiągniemy poprzez integrację środowiska 

Nauczycieli- Uczniów- Rodziców. Współpraca pozwoli nam na kompleksowe działania 

i wpłynie na zwiększenie poczucia bezpieczeństwa. 

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczno-

ści szkolnej. Celem misji szkoły jest solidne przygotowanie uczniów do dalszej nauki  

i życia w dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości XXI wieku. Dążymy do tego, 

aby placówka cieszyła się uznaniem środowiska lokalnego i zaufaniem rodziców,  

a jej pracownicy mieli satysfakcję z wykonywanej pracy. Ponadto nasze priorytety to: 

• wyposażanie uczniów w wiedzę i umiejętności niezbędne do dalszego kształcenia  

oraz pracy zawodowej; 

• kreowanie postaw twórczych i aktywnych, niezbędnych do życia w społeczeństwie 

podlegającemu ciągłym zmianom; 

• zapewnianie poczucia bezpieczeństwa; 

• proponowanie ciekawej oferty edukacyjnej, stwarzającej każdemu uczniowi warunki 

do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości ; 

• aktywna współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 



 

 

• stosowanie przez nauczycieli takich metod nauczania, które sprzyjają rozwojowi 

uczniów i realizacji ich planów; 

• kadra szkoły to zespół podnoszący i doskonalący własne kwalifikacji zawodowe; 

• kształtowanie postaw sprzyjających zdrowemu stylowi życia w odniesieniu do siebie  

i innych; 

• inspirowanie i motywowanie nauczycieli do działań twórczych, kreatywnych  

oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych; 

• przygotowanie uczniów do roli świadomych i odpowiedzialnych obywateli; 

• rozwijanie talentów, uzdolnień, wewnętrznej potrzeby kreacji artystycznej uczniów; 

• rozwijanie współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
SYLWETKA UCZNIA I ABSOLWENTA 

( ze szczególnym zwróceniem uwagi na uczniów posiadających orzeczenie 

 i opinie z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej) 
 

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu  

i w szkole. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz 

budowania relacji interpersonalnych. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, 

kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie 

wiedzy jako podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo 

– profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który 

niezależnie od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie 

wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie  

we współczesnym świecie. 

1. Uczeń Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach: 

• rzetelnie wypełnia obowiązki szkolne - jest przygotowany do lekcji, czyni postępy  

w nauce, 

• wykorzystuje twórczo czas pracy na lekcji; 

• jest uczciwy wobec nauczycieli oraz rówieśników; 

• jest kulturalny, zna i stosuje normy społeczne; 

• jest życzliwy w stosunku do otoczenia; 

• reaguje na dostrzeżone przejawy zła; 

• szanuje godność osobistą, własną i innych osób; 

• jest tolerancyjny wobec postaw i zachowań innych osób; 

• jest zaangażowany w życie klasy i szkoły; 

• szanuje mienie szkolne, pomoce naukowe wykorzystuje zgodnie z przeznaczeniem; 

• troszczy się o porządek na terenie szkoły; 

• prowadzi zdrowy styl życia i odżywiania; 

• wykazuje się godną postawą obywatelską i przestrzega prawa. 

     

 

 

 



 

 

2. Absolwent Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama Osetka w Gorzycach: 

• posiada uporządkowaną wiedzę i umiejętności dostosowane swoich możliwości, 

• jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej, 

• posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara 

się wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy 

• sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz mul-

timedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia, 

• posiada określony system wartości wśród których najistotniejsze są prawda, uczciwość, 

szacunek, tolerancja, przyjaźń i odpowiedzialność, 

• posługuje się technologią informatyczną na poziomie podstawowym, 

• potrafi współpracować w grupie, 

• charakteryzuje się wrażliwością, sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego 

celu, 

• jest odpowiedzialny za siebie, innych oraz za wybory, których dokonuje, 

• odznacza się postawą patriotyczną i obywatelską, zna i szanuje polskie dziedzictwo, jest 

otwarty na europejskie i światowe wartości kultury, 

• podejmuje rozważne decyzje, potrafi krytycznie oceniać swoje możliwości, 

• posiada umiejętność twórczego rozwiązywania problemów, 

• pracuje nad własnym rozwojem osobowym, posiada nawyk stałego uczenia się, rozwija 

swojej zdolności, pasje i zainteresowania, 

• jest wytrwały w dążeniu do celu i przygotowany do życia w społeczeństwie, 

• kieruje się szacunkiem w relacjach z innymi, szanuje i dostrzega ich pracę, 

• działa i funkcjonuje na bazie obowiązujących norm, 

• przyjmuje odpowiedzialność za swoją dalszą naukę, 

• uczy się chętnie języków obcych i potrafi się nimi posługiwać, 

• rozwiązuje konflikty w sposób negocjacyjny, 

• zna i przestrzega swoich praw i innych, 

• dba o bezpieczeństwo własne i innych, 

• potrafi sobie radzić w trudnych sytuacjach życiowych, 

• jest kreatywny, potrafi korzystać z różnych źródeł informacji, 

• posiada świadomość prozdrowotną i proekologiczną, 

• jest przygotowany do radzenia sobie na rynku pracy.



 

 

 

UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNEGO  SZKOŁY. 
 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości  ucznia są wszyscy 

uczestnicy programu: 

 
Rodzice: 

 Mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi         

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka; 

 Znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę; 

 Wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeństwa; 

 Wspierają  wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 

działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą; 

 Aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

 Dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 
 

Wychowawcy  klas: 

 Dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

 Wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

 Prowadzą dokumentację nauczania; 

 Opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny; 

 Koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym; 

 Dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

 Podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań 

opiekuńczych, ujawnionych nałogów; 

 Wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów  

o specjalnych potrzebach edukacyjnych; 

 Informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej;



 

 

 Integrują i kierują zespołem klasowym; 

 Wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów; 

 Wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku 

szkolnego; 

 Promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

 Inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

 Współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie; 

 Współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe  

i organizacyjne klasy; 

 Współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką; 

 Współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi; 

 

 

Nauczyciele: 

 Oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji 

dydaktycznych; 

 Odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, 

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych; 

 Udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu  

o rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami 

w nauce oraz o przejawianych zdolnościach; 

 Wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 

psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania; 

 Inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

 Kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu; 

 Reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

 Dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie 

klasy wszystkich uczniów;



 

 

 Wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne  

do specyficznych potrzeb ucznia; 

 Współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją 

wiedzą, kompetencją i postawą; 

 Proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; 

 Realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo- 

profilaktycznego szkoły; 

 

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 Przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia; 

 Współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

 Znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności 

szkolnej; 

 Akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku 

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły; 

 Współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności; 

 Kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni; 

 Prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko; 

 Mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej; 

 Uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny); 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Pedagog i psycholog szkolny: 

 

 Prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują 

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne 

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych  

oraz wspierania mocnych stron uczniów; 

 Diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 

 Udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich  

do rozpoznanych potrzeb; 

 Podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci; 

 Minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom 

zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów; 

 Inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 

kryzysowych; 

 Pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów; 

 Wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY 

REALIZACJI 
 

 

CZĘŚĆ:  Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów  

 

 
l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposób realizacji 

 

 

I. 

 

Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego, 

aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym 

 

1. Rozwijanie samorządności uczniów. 
 

2. Uczenie zasad demokracji 

3. Rozwijanie tolerancji wobec innych.  

4. Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do 

osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych 

kulturowo. 
 

5. Poznanie i respektowanie praw i 

obowiązków ucznia. 
 

6. Rozwijanie zainteresowań uczniów, 

rozbudzanie pasji. 
 

7. Udział uczniów w konkursach, zawodach 

sportowych i innych formach prezentacji 

własnych umiejętności, wiedzy. 
 

8. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, 

celowego korzystania z elektronicznych 

nośników informacji- internet, gry 

komputerowe, telewizja, radio. 
 

9. Uczestnictwo w organizacji uroczystości 

szkolnych, imprez itp. 
 

10. Udział uczniów w akcjach, kołach 

zainteresowań organizowanych przez 

szkołę. 
 

11. Kształtowanie umiejętności bycia 

członkiem zespołu klasowego, szkolnego. 
 

12. Organizowanie czasu wolnego. 
 

13. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych uczniów. 

14. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów. 

 

 

 

Udział w pracach Samorządu 

Szkolnego i klasowego. 
 

Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, szkoły. 
 

Reprezentowanie szkoły w czasie 

uroczystości lokalnych. Spotkanie  

z seniorami z okazji Dnia Babci  

i Dziadka, święta Szkoły. 

Zapraszanie do szkoły i spotkania  

z osobami niepełnosprawnymi. 
Kodeks Ucznia, Statut Szkoły,  

 

REGULAMINY 
 

Percepcja sztuk teatralnych, 

koncertów. 
 

Realizacja projektów 

przedmiotowych, szkolnych. 

Udział w lekcjach muzealnych,  

w konkursach, zawodach 

sportowych. 
Prezentacja wyników 

konkursów na apelu, na 

gazetkach szkolnych. 

Imprezy integracyjne, uroczystości, 

wyjazdy itp. 
 

Prezentowanie najciekawszych 

pozycji czytelniczych dla dzieci. 
 

 
Podkreślenie znaczenia twórczych 

postaw oraz działalności 

dodatkowej na rzecz środowiska 



 

 

 

 

 

II. 

 

 

Dążenie do uzyskania 

wysokiego poziomu 

kultury osobistej. 

 
1. Budowanie systemu wartości- 

przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości 
 

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych 

poglądów, ludzi, religii 
 

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, 

zawierania kompromisów 
 

4. Egzekwowanie właściwego zachowania uczniów 

wobec osób dorosłych, rówieśników. 
 

5. Wzmacnianie pozytywnych postaw (postawy 

prospołeczne i pozytywna komunikacja) 
 

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, w tym 

kulturę języka. 
 

7. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 

własne słowa i czyny 
 

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, szkoły. 
 

9. Promowanie uczniów za pracę na rzecz klasy, 

szkoły, środowiska 
 

10. Przekazanie uczniom informacji na temat 

konieczności poszanowania cudzych dóbr 

materialnych i osobistych oraz mienia szkoły. 
 

11. Ćwiczenie z uczniami prawidłowej reakcji  

w sytuacjach konfliktowych 
 

12. Uświadomienie dzieciom, że każdy może 

popełnić błąd. Przyznanie się i poprawa jest 

drogą do bycia lepszym człowiekiem 
 

13. Pobudzenie ucznia do stawiania pytań, jak 

poprawić niekorzystną sytuację 

 

 

Zachowania i postawy 

w literaturze, historii, 

współczesności. 

Percepcja wartościowych 

filmów, sztuk teatralnych, 

wystaw. 
 

Lekcje wychowawcze, pogadanki, 

apele szkolne. Diagnoza postaw. 
 

 

Działania mające na celu 

wykazanie troski o wygląd 

sal, otoczenia szkoły. 
 

 

Omawianie z uczniami 

prawidłowego postępowania  

w trudnych sytuacjach. 

 

Udział w akcjach 

charytatywnych, wolontariacie, 

rekolekcjach. 
 

 

Pogadanki i spotkania z 

ciekawymi ludźmi. 
 

 
 

Prowadzenie zajęć ukazujących 

wzorce osobowe, właściwe 

 

 

III. 

 

 

Rozwijanie 

zachowań 

asertywnych i 

empatycznych 

 

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań 

uczniów w grupie rówieśniczej: uczeń umie 

uszanować zdanie innych oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń umie powiedzieć nie na 

niewłaściwe propozycje, dokonuje trafnego 

wyboru 
 

2. Rozwijanie umiejętności słuchania 

 i zabierania głosu 
 

3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania 

społecznego. Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, narkotyków, 

również negatywnego oddziaływania 

nieodpowiedniego towarzystwa 

 

 

Stawianie uczniów  

w hipotetycznych sytuacjach 

wymagających zajęcia 

określonego stanowiska, 

pogadanki na lekcjach, 

prelekcje specjalistów. 
 

 

 

 

Realizacja programów 

profilaktycznych, opieka 

pedagoga, współpraca z PPP, 

Sądem dla nieletnich, Komendą 

Policji itp. 



 

 

 

IV. 
 

Integracja działań 

wychowawczo- 

profilaktycznych 

szkoły i rodziców 

 

1. Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz innymi 

prawnymi aktami Szkoły. 
 

2. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych 

uczniom, dotyczących pożądanych przez Szkołę 

zachowań, które zapewnią utrzymanie ładu 

społecznego i bezpieczeństwa uczniów. 
 

Egzekwowanie powyższych wymagań. 
 

3. Uwzględnienie na zebraniach z rodzicami 

tematów z zakresu wychowania, 

adekwatnych do problemów klasowych. 
 

4. Badanie opinii rodziców odnośnie: 
 

 Skuteczności realizowanych zadań 

edukacyjnych i wychowawczych; 
 Przedmiotowych systemów oceniania. 

 

 

 

Na spotkaniach rodziców z 

wychowawcami klas. 

 

 

 

Działania pracowników szkoły 

mające na celu bezpieczeństwo 

uczniów: dyżury nauczycieli, 

opracowywanie procedur i 

reagowanie w sytuacjach 

trudnych. 
 

 

 

 

 

W formie ankiet lub wyrażania 

opinii na zebraniach klasowych. 
 

   

5. Włączenie rodziców do pracy przy realizacji 

zamierzeń wychowawczych: 
 

 Udział rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego, 

Statutu Szkoły, Oceniania 

Wewnątrzszkolnego i innych; 
 

 Udział w uroczystościach i 

imprezach szkolnych, klasowych; 
 

 Współpraca z rodzicami w planowaniu 

działań wychowawczych oraz pomoc 

 w rozwiązywaniu problemów dziecka. 
 

 Udział w drobnych remontach, 

upiększaniu klas, budynku itp. 
 

6. Przekazanie rodzicom informacji na temat 

praw i obowiązków ucznia. 
 

7. Przekazywanie rodzicom informacji na temat 

metod oddziaływań wychowawczych. 

Uświadomienie szkodliwości nadopiekuńczej 

postawy, liberalnego wychowania itp. 
 

8. Uczestnictwo rodziców w lekcjach 

otwartych. 
 

9. Organizowanie imprez dla rodziców i  

z udziałem rodziców. 
 

10. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy, 

pomoc szkole w poprawianiu warunków 

pracy i nauki. 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy klas konsultują 

 z rodzicami ich oczekiwania 

odnośnie pracy wychowawczej 

 i profilaktycznej. 
 

Współpraca z Radą Rodziców. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Wywiadówki, tablica 

informacyjna 
 

Prelekcje specjalistów, 

informacje przekazywane 

przez wychowawców. 

 

Angażowanie rodziców  

do uczestnictwa i 

współorganizowania 

uroczystości i wyjazdów 

klasowych, szkolnych. 
 

Wręczenie rodzicom 

podziękowań za pracę. 



 

 

 

Część:  Kształtowanie więzi z krajem ojczystym, poszanowanie  

dla dziedzictwa narodowego oraz innych kultur i tradycji. 

 

l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

I. Kształtowanie 

poczucia 

przynależności do 

rodziny, grupy 

rówieśniczej i 

wspólnoty narodowej 

oraz postawy 

patriotycznej, miłości 

do ojczyzny, 

kultywowania tradycji 

Znajomość słów i melodii hymnu narodowego. 
 

1. Kulturalne zachowanie się w miejscach Pamięci 

Narodowej, w czasie uroczystości szkolnych,  

w kościele i na cmentarzu. 
2. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt 

szkolnych, akademii. 
3. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i troska  

o pamiątki po nim 
4. Prowadzenie kroniki szkolnej. 
5. Kultywowanie tradycji szkolnej. Organizacja 

 i aktywny udział w uroczystościach o 

charakterze rocznicowym i patriotycznym, 

opieka nad miejscami pamięci narodowej, 

pamięć o poległych w obronie kraju . Uroczyste 

obchody świąt narodowych i szkolnych. 

Godziny wychowawcze, zajęcia 

lekcyjne i pozalekcyjne, 

uroczystości szkolne i klasowe, 

wycieczki i wyjścia. 
 

 

 

 

 

 

W czasie zajęć szkolnych, lekcji 

wychowawczych poznawanie 

osoby patrona szkoły. 

II. Wprowadzenie w 

życie kulturalne 

Szkoły wspólnoty 

lokalnej 

1. Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o własnej 

miejscowości, regionie, kraju. 
2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej 

związek z historią regionu 
3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 

wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na rzecz szkoły i 

środowiska. 
4. Poznanie historii najważniejszych obiektów 

w gminie. 
5. Historia i geneza powstania miejscowości 

Gorzyce 

Wycieczki lokalne, wystawki, 

gazetki, zajęcia dydaktyczne. 
 

Organizacja imprez, uroczystości 

szkolnych i uczestnictwo w nich. 

 

Konkurs „Moja mała ojczyzna” 

 

III. 
 

Poszanowanie historii 

 i kultury regionu 

(wzajemne ścieranie 

się elementów trzech 

kultur) 

 

1. Zapoznanie z elementami kultury niektórych 

regionów Polski. 
2. Poznanie wybranych legend. 
3. Poznanie historii zabytków. 

 

Spotkania z ciekawymi ludźmi, 

wycieczki, konkursy, zajęcia 

lekcyjne. 

 

IV. 
 

Wspólnota 

Europejska a 

tożsamość 

narodowa 

 

1. Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej. 
2. Zachowanie tożsamości narodowej we 

wspólnocie. Wychowanie w duchu tolerancji. 
3. Poznanie krajów Unii Europejskiej. 

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji 

narodowej, wystawy, konkursy itp. 
 

Warsztaty i lekcje kształtujące 

postawę tolerancji. 

 

 

 

 



 

 

 

Część: Przemoc i agresja rówieśnicza w szkole 

 

l.p. Zadania szkoły                     Cele                      Formy i sposoby realizacji 

I.   

Promowanie zacho-

wań zgodnych ze spo-

łecznie akceptowa-

nymi normami.  
 

1.  Zacieśnienie współpracy 

 z rodzicami; 

 

2. Zaangażowanie rodziców w życie 

szkoły 

 

3. Stałe monitorowanie sytuacji  

w szkole 

 

4. Podejmowanie konsekwentnych 

działań eliminujących 

zachowania agresywne  

i przemocowe w momencie ich 

pojawienia się 

 

5. Kształtowanie postawy szacunku 

do drugiego człowieka 

- opracowywanie i upowszechnianie materiałów 

informacyjnych, 

 

- prelekcje dla rodziców, 

 

- aktualizacja procedur postępowania, 

 

- projekty edukacyjne 

 

- wspieranie prac wychowawcy, nauczyciela przez rodziców 

/ opiekunów. 

 

- wspólne rozwiązywanie problemów wychowawczych 

 

- Zajęcia prowadzone w formie pogadanek, szkoleń, 

warsztatów 

 

- współpraca ze schroniskiem dla zwierząt, 

- spotkania z przedstawicielami policji, pedagogiem 

szkolnym, 

 

- zajęcia ruchowe, aktywizujące, 

- psychodramy. 

 

- przeprowadzenie próbnej ewakuacji. 

- projekcje filmowe dostępne w Internecie, 

 

- współpraca z pedagogiem i nauczycielami, 

- dzielenie się doświadczeniem, 

 

- stosowanie procedur postępowania w sytuacjach 

kryzysowych, 

 

- szkolenie nauczycieli. 

 

- zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne 

II.   

Uświadamianie – w 

jaki sposób rozpoznać 

ukryte i jawne formy 

agresji, przemocy.  
 

III.   

Zaangażowanie ro-

dziców / opiekunów 

prawnych do współ-

pracy przy promo-

waniu poprawnego 

stylu zachowania  
 

IV.   

Przeciwdziałanie za-

chowaniom agresyw-

nym i przemocowym.  
 

V.   

Budowanie odpo-

wiedniej postawy w 

świadomości dzieci i 

młodzieży.  
 

VI.   

Uczenie i utrwalanie 

prawidłowych form 

zachowania w sytua-

cjach trudnych.  
 

VII.   

Doskonalenie kompe-

tencji nauczycieli w 

zakresie przeciwdzia-

łania agresji rówie-

śniczej.  
 

 

 VIII.   

Pogadanki na temat 

bezpieczeństwa.  
 

 



 

 

 

Część: Współpraca z rodzicami 

 

l.p. Zadania szkoły                     Cele                      Formy i sposoby realizacji 

I.   

Podnoszenie społecz-

nych kompetencji 

nauczycieli.  
 

 

1. Budowanie trwałych relacji na 

linii rodzic – nauczyciel – szkoła 

 

2. Wdrożenie rodziców  

w organizowanie procesu 

dydaktyczno – wychowawczego 

 

 

3. Ujednolicenie oddziaływań  

w środowisku szkolnym 

 i rodzinnym dziecka 

- spotkania z rodzicami uczniów. 

 

- spotkania z pedagogiem szkolnym, dyrektorem 

 

- szkolenia zewnętrzne 

 

- spotkania z wychowawcami klas 

 

- dyżur dla rodzica 

 

- zebrania z rodzicami 

 

- udział w uroczystościach szkolnych 

 

- współorganizowanie wydarzeń przy współpracy rodziców/  

opiekunów uczniów i nauczycieli. 

 

- informowanie osób potrzebujących o instytucjach/ 

organizacjach świadczących pomoc. 

 

- spotkanie rodziców z specjalistami 

 

- ulotki informacyjne dla rodziców 

II. Nawiązywanie dialogu 

i współpracy 

 z rodzicami. 

III. Uświadomienie 

opiekunom uczniów 

ich praw i obowiązków 

wynikających z faktu 

uczestnictwa ich 

dziecka w życiu szkoły. 

IV. Poznanie oczekiwań 

rodziców, opiekunów 

uczniów względem 

szkoły i nauczycieli. 

V. Współpraca z Radą 

Rodziców. 

VI. 

 

Kontynuacja 

wspólnego, 

partnerskiego 

podejścia i 

zarządzania placówką 

szkoły. 
VII. Wspólne 

rozwiązywanie sytuacji 

problemowych. 

VIII

. 

Prelekcje oraz konsul-

tacje dla rodzi-

ców/opiekunów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Część: Rozwijanie kompetencji czytelniczych oraz upowszechnianie 

 

l.p. Zadania szkoły                     Cele                      Formy i sposoby 

realizacji 
I.  

Zapoznanie rodzi-

ców/opiekunów 

prawnych ze statysty-

kami odnośnie po-

ziomu czytelnictwa 

uczniów. 
 

1. Upowszechnianie czytelnictwa 

wśród dzieci 

 

2. Rozwijanie kompetencji 

czytelniczych 

 

3. Krzewienie rodzimej kultury    

czytelniczej 

 

- Półroczna statystyka czytelnictwa w raportach 

klasyfikacyjnych  

 

- Przyznanie tytułu „Najlepszego czytelnika”  

na zakończenie roku szkolnego  

 

- organizowanie wydarzeń promujących czytelnictwo,  

- udział w kampaniach,  

 

- konkursy, wydarzenia, imprezy promujące 

czytelnictwo,  

 

- zajęcia w bibliotekach,  

 

- udział w kampaniach społecznych  

 

- informacje o ważnych wydarzeniach i działalności  

na strony internetowej szkoły.  

 
 

II.  

Zapoznanie 

wychowawców  

z danymi 

dotyczącymi 

czytelnictwa wśród 

uczniów. 
III.  

Zaangażowanie 

rodziców, opiekunów 

uczniów do 

współpracy przy 

promowaniu 

czytelnictwa wśród 

uczniów, 

IV. Poszukiwanie 

sposobów na zakup 

nowych książek. 

V. Kształtowanie 

wysokiego poziomu 

rozwoju 

intelektualnego  

i wiedzy. 

VI.  

Upowszechnianie 

czytelnictwa wśród 

dzieci i młodzieży, 

VII.  

Zwiększenie 

frekwencji ilości 

wypożyczonych 

książek w bibliotece. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Część: Trudności w nauce oraz sposoby motywowania do pracy 

 

l.p. Zadania szkoły                     Cele                      Formy i sposoby 

realizacji 
I. Diagnoza zjawiska – 

liczba osób 

przejawiających 

trudności w nauce 

oraz ich specyfika. 

1. Budowanie wiary we własne siły 

 i umiejętności oraz kształtowanie 

wytrwałości w realizacji 

wyznaczonych celów, 

 

2. Poznawanie mnemotechnik i 

rozwinięcie nawyku stałego 

korzystania z dopasowanych do 

swoich potrzeb technik pamięciowych. 

 

4. Kształtowanie umiejętności 

organizacji czasu oraz przestrzeni  

do pracy, 

 

5. Budowa systematyczności w nauce 

oraz wypracowanie metody powtórek, 

 

6. Kształtowanie umiejętności oceny 

własnej pracy, 

 

7. Uświadamianie rodziców / opiekunów 

o konieczności wsparcia oraz 

okazywaniu akceptacji dziecka, 

 

 

7. Informowanie rodziców / opiekunów 

w jaki sposób mają pracować ze 

swoim dzieckiem, 

 

8. Wskazanie poradni, w których pracują 

specjaliści zajmujący się daną 

tematyką 

- diagnoza zjawiska, 

 

- analiza uzyskanych wyników oraz dostosowanie 

działań profilaktycznych do indywidualnych potrzeb 

uczniów, 

 

- spotkania z rodzicami / opiekunami i stała 

współpraca, 

 

- spotkania ze specjalistami. Zapoznanie z opiniami i 

orzeczeniami PPP 

 

- monitorowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów; 

 

- spotkanie ze specjalistami 

 

- nawiązanie współpracy z instytucjami,  

organizacjami, służbami pomocowymi i 

mundurowymi, 

 

- szkolenia RP, 

 

- spotkania indywidualne podczas zebrania  

z wychowawcą i nauczycielami, 

 

-  ćwiczenia, 

 

- dyskusje, 

 

- spotkania ze specjalistami. 

 

- udział w lekcjach doradztwa zawodowego, 

 

- uwzględnienie tematyki doradztwa zawodowego 

 w lekcjach z wychowawcą. 
 

II. Zapoznanie uczniów  

i ich rodziców 

 z wymogami 

stawianymi przed 

uczniami z danego 

przedmiotu szkolnego. 

III. Uświadamianie 

rodziców na temat 

specyficznych 

trudności w nauce 

przejawianych przez 

uczniów. 

IV. Utrzymywanie stałej 

współpracy z 

rodzicami, 

opiekunami uczniów. 

V. Dokształcanie 

nauczycieli na temat 

możliwych zaburzeń 

zachowania uczniów, 

VI. Indywidualna analiza 

potrzeb danej 

rodziny. 
VII. Dostosowanie formy 

zajęć do 

indywidualnych 

potrzeb i możliwości 

uczniów, szkoły. 

VIII. Rozwój doradztwa 

zawodowego. 

IX. Rozwijanie poczucia 

akceptacji do samego 

siebie oraz poczucia  

i akceptacji względem 

innych uczniów. 
X. Rozwijanie poczucia 

akceptacji do samego 

siebie oraz poczucia i 

akceptacji względem 

innych uczniów. 

 

Nawiązywanie i 

utrzymywanie stałego 

kontaktu z rodzicami, 

opiekunami. 

XI.  

Kształtowanie 

umiejętności organizacji 

czasu. 

 
 



 

 

 

 

Część: Zdrowy tryb życia 

 

l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
 

Kształtowanie 

zachowań 

sprzyjających 

zdrowiu 

 
1. Korygowanie wad budowy, postawy oraz 

wymowy. 
 

2. Pogłębienie wiedzy na temat zachowań 

prozdrowotnych, których celem jest 

utrzymanie bądź przywrócenie stanu zdrowia 

fizycznego i psychicznego i kształtowanie 

hierarchii systemu wartości, w którym 

zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu, wzrost 

wiedzy i nabycie umiejętności higienicznego 

trybu życia w celu zapobiegania zakażeniu 

COVID-19. 

 

3. Kształtowanie nawyku dbania o własne 

zdrowie. Zwracanie uwagi na utrzymanie 

higieny ciała. Dbanie o schludny wygląd 

zewnętrzny. 
 

4. wzrost wiedzy i nabycie umiejętności 

higienicznego trybu życia w celu zapobiegania 

zakażeniu COVID-19 

5. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i 

wypoczynku. Umiejętne zagospodarowanie 

czasu wolnego. 
 

6. Kształtowanie sprawności fizycznej, 

odporności. Uświadomienie roli i znaczenia 

sportu. Wpajanie nawyku rozwijania 

własnych predyspozycji w zakresie dyscyplin 

sportu. 
 

7. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na bezpieczną drogę do 

szkoły. 

 

- realizacja projektów, 

 

- lekcje wychowania fizycznego, 

 

- konkursy sportowe, 

 

- rajdy rowerowe, 

 

- lekcje wychowawcze, 

 

- zajęcia korekcyjne, 

 

- lekcje przyrody i biologii 

 

- Wolontariat 

 

- SKS 

 

- Bieżące przypominanie i 

przestrzeganie zasad higienicznych 

 

- Promocja zdrowia 
 

- Kontrola przestrzegania procedur 

bezpieczeństwa w skzole 

związanych z pandemią  
 

Programy i projekty edukacyjne: 

„Warzywa i owoce w szkole”,  

„ Mleko w szkole”,  

 

 

II. Uświadamianie 

uczniom jak ważne 

jest dla zdrowia 

odżywiania się. 

III. Uświadamianie 

znaczenia ruchu 

fizycznego życiu 

każdego człowieka. 

IV. Zwiększanie 

aktywności fizycznej 

i wyrabianie nowych 

nawyków. 

V. Podnoszenie poziomu 

wiedzy na temat istoty 

zdrowego odżywiania oraz 

codziennej aktywności 

fizycznej osób w każdym 

wieku. 

VI Wdrożenie procedury 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły w 

związku z 

zapobieganiem 

rozprzestrzeniania 

się COVID-19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

Część: Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w społeczności szkolnej i trudności w 

nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych 

 
l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
 

Szkoła zapewnia uczniom 

poczucie bezpieczeństwa 

fizycznego i psychicznego 

 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 

ucznia. 
 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz pomocy 

psychologiczno- pedagogicznej. 
 

3. Poprawa stanu bezpieczeństwa na terenie 

szkoły, w jej obrębie i poza nią, 

 

4. Prowadzenie analizy i działań 

profilaktycznych w stosunku do zachowań 

społecznie nieakceptowanych, 

 

5. Profilaktyka zachowań ryzykownych, 

 

6.  Tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 

 

7. Budowanie schematów reagowania  

w sytuacjach kryzysowych, 

 

8. Uświadomienie rodzicom i nauczycielom 

istoty problemu alienowania uczniów, 

 

9. Przedstawienie bądź przypomnienie 

panujących w szkole zasad i norm 

postępowania, 

 

10. Budowanie szacunku do nauczycieli 

 i pracowników szkoły. 

 

11. Kształtowanie prawidłowych postaw 

społecznych, 

 

12. Rozwijanie umiejętności nawiązywania 

prawidłowych relacji z rówieśnikami, 

 

13. Przygotowanie dzieci do rozsądnego  

i samodzielnego życia w społeczeństwie, 

 

14. Rozwijanie kompetencji wychowawczych 

nauczycieli i opiekunów uczniów, 

 

15. Poszerzanie wiedzy nauczycieli  

i opiekunów na temat prawidłowego 

rozwoju i funkcjonowania młodych ludzi 

oraz istotności nawiązywania i 

utrzymywania poprawnych relacji między 

rówieśniczych, 

 

- lekcje przedmiotowe, warsztaty , 

lekcje wychowawcze, e-lekcje  

zajęcia realizujące edukację 

zdrowotną. 
 
- lekcje wychowania fizycznego i 

zajęcia SKS. Organizowanie zajęć w 

terenie, wycieczek pieszych, 

rowerowych, oganizowanie kół 

zainteresowań 
 

- prowadzenie zajęć wychowania 

komunikacyjnego. Przeprowadzenie 

egzaminu na kartę rowerową. 

Spotkania z policjantami. 
 

- dobranie odpowiednich działań 

wychowawczo-profilaktycznych, 

 

- spotkania informacyjne. 

uroczystości szkolne, apele, 

 

- zajęcia fizyczne, 

 

- spotkania ze specjalistami, 

pracownikami służb medycznych 

i/lub paramedycznych, 

 

- spotkania ze specjalistami np. 

funkcjonariusze policji, straży 

pożarnej, straż pożarna, pracownicy 

Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

 

- spotkania z rodzicami grupowo 

 i indywidualnie, 

 

- szkolenia, warsztaty, e-szkolenia, - 

materiały szkoleniowe, spis 

publikacji naukowych, 

 

- spotkania z psychologiem / 

pedagogiem szkolnym 

 



 

 

 

Część: Wychowanie ekologiczne 

 
l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
 

Rozwijanie wrażliwości 

na problemy 

środowiska 

 
1. Przybliżenie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 
 

2. Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan 

środowiska naturalnego. 
 

3. Uwrażliwienie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka. 
 

4. Wskazanie na sposoby dbania o przyrodę 

ożywioną i nieożywioną. 

 

- realizacja programów 

ekologicznych. 
 

- udział w akcjach np.: 

sprzątanie świata, dzień ziemi, 

zbiórka surowców wtórnych, 

porządkowanie terenu 

przyszkolnego w ramach godzin 

wychowawczych. 
 

- organizowanie zajęć w 

terenie. realizacja ścieżki 

ekologicznej. organizacja 

szkolnych konkursów 

ekologicznych. 
 

- pogadanki tematyczne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Część: Cyberprzemoc  

 

 
l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
Współpraca z rodzicami, 

opiekunami prawnymi 

uczniów w celu 

rozpoznania i 

eliminowania zachowań 

nacechowanych 

przemocą. 

 

1. Ograniczenie i/lub całkowite wyeliminowanie 

zachowań agresywnych i przemocowych 

występujących w internecie.  

 

2. Uświadomienie uczniom, ich opiekunom  

oraz nauczycielom czym jest zjawisko 

cyberprzemocy oraz jak się przed nią chronić. 

 

3.  Informowanie i prowadzenie spotkań 

edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania 

prowadzone przez psychologów, pedagogów, 

służby policyjne i śledcze. 

 

4. Organizowaniu zebrań (tzn. wywiadówki, dni 

otwarte szkoły),  
 

5.  Prowadzeniu konsultacji indywidualnych z 

nauczycielem, wychowawcą,  
 

6. Informowaniu i prowadzeniu spotkań 

edukacyjnych dla opiekunów dzieci. Spotkania 

prowadzone przez psychologów, pedagogów, 

służby policyjne i śledcze,  
 

 

- spotkania z wychowawcami, 

nauczycielami, dyrekcją szkoły , 

przedstawicielami policji, 

pedagogiem szkolnym.  

 

- zorganizowanie spotkania 

informacyjnego z 

przedstawicielami policji, którzy 

wyjaśnią przepisy prawne, które 

chronią uczniów przed zjawiskiem 

cyberprzemocy oraz wytłumaczą 

jakie działania  

należy podjąć, gdy taka sytuacja 

się pojawi. 

 

- poszerzenie wiedzy nauczycieli i 

wychowawców z tematyki 

cyberprzemocy 

 

- pogadanki na lekcjach 

informatyki 

 

- konferencje, 

 

- spotkania z przedstawicielami 

policji 

 
 

II. Podnoszenie kompetencji 

oraz stałe dokształcanie 

się w temacie przemocy 

elektronicznej, 

III. Kontynuowanie 

współpracy z policją. 

IV. Propagowanie zasad 

bezpiecznego zachowania 

w sieci. 

V. Promowanie wśród 

uczniów zasad poprawnego 

VI. Zaangażowanie uczniów w 

projekty o tematyce 

przeciwdziałaniu 

cyberprzemocy oraz 

uzależnieniu od 

korzystania z nowych 

mediów. 

VII. Zaangażowanie młodych 

ludzi do aktywnego 

działania w sytuacji 

pojawienia się zjawiska 

cyberprzemocy. 

VIII. Kształtowanie 

asertywnych postaw 

wobec niepożądanych 

zjawisk. 

IX. Kształtowanie u uczniów 

i wychowanków 

umiejętności życiowych, 

w szczególności 

samokontroli, radzenia 

sobie ze stresem, 

rozpoznawania i 

wyrażania własnych 

emocji. 

X Rozwijanie umiejętności 

życiowych u uczniów 

przez ćwiczenie 

odpowiednich postaw. 



 

 

 

Część: Uzależenienia 

 

l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
Przeprowadzenie ankiety 

diagnozującej występowanie 

uzależnienia. 

 

1. Skuteczne przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych związanych 

 z używaniem środków odurzających, 

substancji psychoaktywnych, środków 

zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów naszej 

szkoły, w szczególności charakteryzujących 

się nieprzestrzeganiem przyjętych  

dla danego wieku zwyczajowych norm 

 i wymagań, niosących ryzyko negatywnych 

konsekwencji dla zdrowia fizycznego  

i psychicznego oraz jego otoczenia 

społecznego.  

 

 

- prowadzenie badań, 

ewaluacji.  

 

- spotkanie z psychologiem, 

pedagogiem szkolnym,  

pracownikami poradni, policją.  

 

- nawiązanie współpracy  

z policją, poradnią  

ds. przeciwdziałania 

narkomanii.  

 

- spotkanie z rodzicami/ 

opiekunami uczniów,  

 

- zapoznanie zebranych  

z regulaminem oraz 

Programem Profilaktyczno -

Wychowawczym szkoły.  

 

- godzina wychowawcza  

 

- prelekcje  

 

- pogadanki ze specjalistami 

 

- aktywizujące formy pracy  

z uczniem 
 
 

II. Sporządzenie pogłębionej 

analizy sytuacji problemowej. 

III. Wyciągnięcie wniosków oraz 

wdrożenie adekwatnych 

działań. 

IV. Poszerzenie wiedzy rodziców / 

opiekunów prawnych, 

nauczycieli i wychowawców na 

temat prawidłowości rozwoju i 

zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży, rozpoznawania 

uzależnień. 

V. Dostarczenie aktualnych 

informacji nauczycielom, 

wychowawcom i rodzicom / 

opiekunom prawnym na temat 

skutecznych sposobów 

prowadzenia działań 

wychowawczych i 

profilaktycznych związanych z 

przeciwdziałaniem 

uzależnieniom. 

VI. Informowanie uczniów i 

wychowanków oraz ich 

rodziców, opiekunów prawnych 

o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i 

wychowawców oraz o metodach 

współpracy szkół i placówek z 

Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią i środkami 

psychoaktywnymi. 



 

 

VII. Udostępnienie informacji o 

ofercie pomocy 

specjalistycznej dla uczniów, 

ich rodziców, opiekunów 

prawnych w przypadku 

używania środków i substancji 

opisanych we wstępie do 

niniejszego dokumentu. 

VIII. Uświadamianie rodziców / 

opiekunów uczniów oraz 

samych zainteresowanych 

miejscach, w których mogą 

szukać pomocy w razie 

wystąpienia problemu. 

IX. Informowanie uczniów na 

temat konsekwencji prawnych 

związanych z posiadaniem i 

używaniem nielegalnych 

środków. 

X. Kształtowanie i wzmacnianie 

norm przeciwnych używaniu 

środków i substancji przez 

uczniów i wychowanków, a 

także norm przeciwnych 

podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych. 

XI. Realizowanie wśród uczniów  

i wychowanków oraz ich 

rodziców, opiekunów 

prawnych programów 

profilaktycznych i promocji 

zdrowia psychicznego 

dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych 

oraz realizowanych celów 

profilaktycznych 

rekomendowanych przez 

Krajowy Program 

Przeciwdziałania Narkomanii 

określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 7 

ust. 5 ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Część:  Prawidłowe relacje rodzinne a rozbite rodziny, eurosieroctwo, 

przemoc w rodzinie. 

 

l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
Stała kontrola sytuacji 

rodzinnej, rozwojowej, 

emocjonalnej uczniów oraz 

odpowiednie reagowanie w 

przypadku pojawiających się 

zmian zachowania. 

 

1. Uświadamianie roli i znaczenia rodziny dla 

prawidłowego rozwoju emocjonalno – 

społecznego 

 

2. Rozpowszechnianie pozytywnych wzorców 

 

 

3. Udzielanie wsparcia uczniom z grup ryzyka. 

 

- pogadanki, 

 

- broszury informacyjne, 

 

- publikacje, 

 

- dyżury dla rodziców 

 

- indywidualne spotkania z 

pedagogiem/wychowawcą/ 

zaufanym nauczycielem 

 

- pogadanki z przedstawicielami 

służb mundurowych oraz osobami 

przeszkolonymi do udzielania 

pomocy osób zagrożonych lub 

dotkniętych przemocą domową, 
 

II. Wspieranie uczniów w 

trudnych rodzinnie 

sytuacjach. 

III. Podniesienie poziomu wiedzy i 

świadomości w zakresie 

zjawiska przemocy w rodzinie 

oraz instytucji udzielających 

pomocy osobom 

doświadczających takiego 

zagrożenia. 

IV. Zwiększenie świadomości 

istnienia wielu form pomocy – 

poprawa dostępności do 

jednostek interwencyjnych 

V. Przy współpracy z poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną 

prowadzenie poradnictwa, w 

szczególności działań 

informacyjnych i edukacyjnych 

dla osób dotkniętych lub 

zagrożonych przemocą domową. 

VI. Rozbudzanie poczucia 

solidarności i braku obojętności 

na krzywdy ludzkie. 

VII. Poszerzenie wiedzy na temat 

zjawiska przemocy w rodzinie 

w społeczności lokalnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Część:  Profilaktyka zagrożeń. 

 

l.p. Zadania szkoły Cele Formy i sposoby realizacji 

 

I. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
II. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

III. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwiększenie poziomu 

bezpieczeństwa ucznia 

w szkole 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kształtowanie 

umiejętności 

samodzielnego, 

codziennego dbania o 

własne bezpieczeństwo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

zagrożeń i właściwego 

zachowania się w 

sytuacjach 

niebezpiecznych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Doskonalenie warunków bezpiecznego 

funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią. 
 

2. Ochrona uczniów przed skutkami 

niepożądanych działań ludzi z zewnątrz. 
 

3. Eliminowanie zagrożeń pożarowych. 
 

4. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz odpoczynku między lekcjami. 
 

5. Ochrona mienia społecznego. 
 

6. Przeciwdziałanie agresji w szkole. 
 

7. Eliminowanie zagrożeń związanych zachowaniami 

ryzykownymi uczniów. 
 

 
 

1. Zaznajamianie z przepisami BHP, 

drogami ewakuacyjnymi w szkole. 
 

2. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie 

zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, 

podróżowania, nawiązywania znajomości, 

wypoczynku nad wodą, itp. 
 

3. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego 

korzystania z Internetu i urządzeń elektronicznych 

(telefonów komórkowych, tabletów, itp.) 
 

 

1. Minimalizowanie zagrożeń związanych z drogą 

„do” i „ze” szkoły. 
 

2. Kształtowanie gotowości i umiejętności 

udzielania pierwszej pomocy w nagłych 

wypadkach. 
 

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z życiem 

towarzyskim, podróżami, aktywnością w okresach 

wolnych od nauki. 
 

4. Doskonalenie umiejętności szacowania ryzyka 

sytuacyjnego, rozpoznawanie nietypowych 

sygnałów niebezpieczeństwa. 
 

5. Uświadamianie zagrożeń związanych z 

korzystaniem z Internetu. 
 

6. Poznawanie sposobów krytycznego 

korzystania z mediów i prasy. 
 

 

 

- lekcje z wychowawcą, apele, 

pogadanki, zajęcia pozalekcyjne, 

zajęcia warsztatowe i 

profilaktyczne. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- pogadanki, prezentacje       

multimedialne, spotkania  

z  policjantem. 
 

 

- czytanie literatury dotyczącej 

tematu. 



 

 

 

 

IV. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VI. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eliminowanie agresji z 

życia szkoły 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

trudnych, ryzykownych 

i konfliktowych 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym- 

wspieranie uczniów 

mających trudności w 

nauce i w 

przystosowaniu się w 

grupie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogizacja rodziców 

i nauczycieli. 
 

 

 

 
 

 

 

1. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania i 

nazywania zachowań agresywnych oraz 

egoistycznych. 
2. Kształtowanie postaw odrzucających 

przemoc oraz umiejętności nieagresywnego, 

asertywnego zachowywania się w sytuacjach 

konfliktowych i problemowych. 
 

3. Monitorowanie nasilenia zjawiska agresji  

w szkole. 
 

 
 

1. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania czynników ryzyka. 
 

2. Propagowanie wiedzy o społecznych 

mechanizmach wywierania wpływu i 

konstruktywnych sposobach radzenia sobie z nimi. 
 

3. Podniesienie kompetencji wychowawczych 

rodziców, opiekunów. 
 

(zażywanie substancji psychoaktywnych, 

dopalaczy, narkotyków, palenie papierosów) 
 

4. Propagowanie wiedzy podnoszącej 

efektywność działań profilaktycznych. 
 

 
 

1. Diagnozowanie trudności w nauce. 
 

2. Dostosowywanie wymagań do 

możliwości indywidualnych uczniów. 
 

3. Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 
 

4. Tworzenie zespołów wsparcia. 
 

5. Budowanie motywacji do nauki. 
 

6. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień 

uczniów. 
 

7. Wdrażanie do aktywnych form spędzania 

wolnego czasu. 
 

 
 

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy na temat 

przyczyn i istoty niepowodzeń dydaktycznych- 

wskazówki do pracy w domu z dzieckiem. 
 

 

 

 

 

 

 

Negocjacje, mediacje, asertywna 

komunikacja własnych potrzeb, 

dyskusje, rozmowy, pogadanki. 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Aktywne uczestniczenie w lokalnych  

i krajowych akcjach edukacyjnych. 
 

 
 

 

Współpraca z osobami i instytucjami 

zajmującymi się problematyką 

uzależnień. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Organizowanie szkoleń dla uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 



 

 

 

 

VIII. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
IX. 

 

 

 

 

 

 

X. 

 

 

Opieka zdrowotna i pomoc 

socjalna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Badania, diagnoza i 

analiza rozmiarów 

niedostosowania 

społecznego uczniów. 
 

 
 

Współpraca z 

instytucjami i 

stowarzyszeniami. 

 

1. Dofinansowanie do obiadów szkolnych 
 

2. Opieka po lekcjach w świetlicy szkolnej- pomoc w 

nauce. 
 

3. Badania kontrolne prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną. 
 

4. Troska o higienę osobistą dzieci. Przeglądy 

czystości. 
 

5. Organizowanie akcji charytatywnych na terenie 

szkoły, np. Szlachetna paczka, paczka dla 

zwierzaczka 
 

 
 

 
 

1. Opracowanie i przeprowadzenie badań ankietowych 

wśród uczniów, rodziców i nauczycieli. 
 

 

 

 

1. Współpraca z OSP w Gorzycach 
 

2. Współpraca z PPP w Nowej Dębie 
 

3. Współpraca z Komisariatem Policji w 

Gorzycach 
 

4. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gorzycach i 

Punktem Konsultacyjnym dla osób 

uzależnionych i współuzależnionych w 

Gorzycach 
 

5. Współpraca ze Świetlicą Środowiskową 
6. “Promyk” w Gorzycach 

 

7. Współpraca z Sądem Rodzinnym w 

Tarnobrzegu 
 

8. Współpraca z GOK w Gorzycach 
 

9. Współpraca ze stowarzyszeniami 

 

 

 

 

 
Kwestionariusz ankiety 

 

 

Pogadanki organizowane 

przez pielęgniarkę szkolną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ankieta dotycząca 

funkcjonowania i 

bezpieczeństwa w szkole.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

EWALUACJA PROGRAMU WYCHOWAWCZO - 

PROFILAKTYCZNEGO 

 

 W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest jego 

ewaluacja. Należy, więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. 

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacji 

wykorzystywane do modyfikacji samego programu, (jeżeli wystąpi taka potrzeba).  

 

Zadania: Cele: Sposób realizacji 

 
- Budowanie więzi kulturowo-

etnicznej.  

- Modelowanie postaw właściwego 

zachowania i empatycznego 

odczuwania względem drugiego 

człowieka.  

- Promowanie społeczności lokalnej.  

- Zwiększenie świadomości w zakresie 

wychowania do wartości przez 

rodzinę.  

- Uświadomienie kluczowego 

znaczenia wartości rodziny w edukacji. 

- Wzbogacenie uczniowskiej wiedzy na 

temat wartości oraz określenie ich 

znaczenia w życiu codziennym. 

- Poznanawanie  historii lokalnej 

społeczności. 

- Kontynuowanie współpracy z 

rodzicami/opiekunami uczniów. 

 

 
 

Zebranie informacji czy podjęte działania w ramach 

programu wychowawczo - profilaktycznego: 

- wzmacniają poczucie własnej wartości u uczniów; 

- pobudzają do refleksyjnego samorozwoju; 

- wychowują do wartości i kształtują patriotyczne 

postawy uczniów; 

- zapobiegają oraz eliminują przemoc i agresję 

rówieśniczą w szkole; 

- kontynuują współpracę z rodzicami; 

- rozwijają kompetencje czytelnicze oraz 

upowszechniają czytelnictwo wśród dzieci i młodzieży; 

- eliminują trudności w nauce oraz pokazują sposoby 

motywowania do pracy; 

- propagują zdrowy tryb życia; 

- Społeczność szkolna – bezpieczeństwo w 

społeczności szkolnej i trudności w nawiązywaniu 

kontaktów rówieśniczych 

- zapobiegają Cyberprzemocy; 

- zapobiegają uzależnieniom; 

- wspierają utrzymanie prawidłowych relacji rodzinne; 

- wspierają funkcjonowanie rodzin rozbitych, 

borykających się z sytuacją "eurosieroctwa" czy 

przemocą w rodzinie. 

- sprawozdania wychowawców z realizacji 

Programów Wychowawczo- Profilaktycznych 

klas; 

- ankieta skierowana do uczniów, 

diagnozująca uzależnienia lub zachowania 

ryzkowne związane z uzależnieniem. 

- ankieta skierowana do nauczycieli, której 

celem będzie uzyskanie informacji na temat 

realizacji Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego i ewentualnej jego 

modyfikacji; 

- analiza trudności wychowawczych, 

problemów szkolno-środowiskowych  

i profilaktycznych przeprowadzona przez 

Pedagoga i Psychologa szkolnego, na 

podstawie danych zebranych od nauczycieli, 

wychowawców klas, rodziców i uczniów. 

- analiza dokumentów; 

- obserwacje; 

- wywiady z uczniami, rodzicami  

i nauczycielami; 

Termin: Cały rok szkolny 

Odpowiedzialni: Wychowawcy klas, wszyscy nauczciele, specjaliści 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele i specjaliści. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 im. ks. Adama 

Osetka w  na lata 2020 - 2023 jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie 

realizacji. 

      Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. Po każdym semestrze zostanie 

opracowane sprawozdanie z realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego.  

W każdym roku szkolnym we wrześniu wspólnie na Radzie Pedagogicznej zostanie 

opracowany dokument pt. Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

Szkoły wraz z harmonogramem działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie 

odrębnego załącznika i dołączony do niniejszego programu.



 

 

 

 

 
Program Wychowawczo- Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 

im. ks. Adama Osetka w Gorzycach. 

 

 

 

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu   
 

………………………………………………. 

 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu  

 

………………………………………………………. 

 

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu  

 

…………………………………….. 

 

 

 

 

 

 
 

Rada Rodziców                    Rada Pedagogiczna                  Samorząd Uczniowski



 

 

 


