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„Wychowanie dzieci, to w rzeczywistości twórcza praca kształtująca 

naszych następców”. 

         P. Callaway 

 

 



 

I. CO TO JEST PROGRAM 

 PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZY? 

 
  

 Program profilaktyczno-wychowawczy jest rozumiany jako wspieranie dziecka w rozwoju 

ku pełnej dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno 

być wzmocnione i uzupełnione przez działania z zakres profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2016 powinna dokonać się w szkole integracja działań 

profilaktycznych z działaniami wychowawczymi.  

W całym procesie wdrażania programu profilaktyczno-wychowawczego kluczowe znaczenie 

ma osoba wychowawcy-nauczyciela, który pełni cztery podstawowe funkcje: 

• bycia wzorem dla wychowanka; 

• dydaktyczną; 

• instruktażową; 

• wychowawczą. 

 

 Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin                         

z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

wychowawcą świetlicy, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od 

stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

 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 zakłada spójność działań wychowawczych i profilaktycznych rodziny i szkoły 

oraz integralność wychowania z nauczaniem. Program Wychowawczo – Profilaktyczny kładzie 

nacisk na kulturę osobistą i umiejętność współżycia w grupie, kształtowanie postaw obywatelskich, 

pogłębianie świadomości ekologicznej, wychowanie estetyczne i zdrowotne, poznawanie 

dziedzictwa kulturowego naszego narodu i świata. 
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POZIOMY DZIAŁAŃ 

PROFILAKTYCZNYCH 

Wychowanie to proces wspierania ucznia w 

rozwoju angażujący dwie osoby: wychowawcę 

(np. rodzica, nauczyciela, duszpasterza, trenera) 

oraz wychowanka (dziecko/nastolatka); pozosta-

jących w osobowej relacji opartej na wzajemnym 

szacunku, poszanowaniu godności osobistej; 

współdziałających w osiąganiu celów wycho-

wawczych tj. pełnej dojrzałości w czterech 

podstawowych sferach: fizycznej, psychicznej 

(emocjonalnej i intelektualnej), społecznej, 

duchowej, 

Dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako 

prowadzenie zdrowego stylu życia, dojrzałość 

psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności 

za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz 

otaczający świat, dojrzałość społeczną – jako 

konstruktywne pełnienie ról społecznych, 

a dojrzałość duchową – jako posiadanie 

konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia 

sensu życia i istnienia człowieka; Š dzielące się 

odpowiedzialnością: wychowawca odpowiada za 

tworzenie warunków do rozwoju, zaś 

wychowanek za korzystanie z istniejących 

warunków w celu realizacji zadań rozwojowych. 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja 

kompensująca niedostatki wychowania, 

która obejmuje równolegle trzy obszary 

działania: 

-wspomaganie wychowanka w radzeniu 

sobie z trudnościami zagrażającymi jego 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu (czyli budowanie odporności                           

i konstruktywnej zaradności);  

-ograniczanie i likwidowanie czynników 

ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój 

i dezorganizują zdrowy styl życia;  

-inicjowanie i wzmacnianie czynników 

chroniących, które sprzyjają prawidłowemu 

rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie 

zdrowego stylu życia. 

Profilaktyka I stopnia - nakierowane na osoby, 

które nie wykazują jeszcze dysfunkcji               

w rozwoju lub zachowaniu, ale w ich otoczeniu 

występują czynniki ryzyka i dlatego należy 

wyposażyć ich w umiejętności skutecznego 

przeciwstawiania się niebezpieczeństwom oraz 

dbania o własne zdrowie i życie.  

 

Profilaktyka II stopnia –wszelkie działania 

kierowane są do osób, w których rozwoju lub 

zachowaniu pojawiają się pierwsze przejawy 

zaburzeń, a jej celem jest zahamowanie rozwoju 

dysfunkcji i przywrócenie funkcjonalności.  

 

Profilaktyka III stopnia – obejmuje osoby, 

które dzięki oddziaływaniom korekcyjnym, 

terapeutycznym czy rehabilitacyjnym odzyskały 

sprawność i funkcjonalność, a teraz wracając do 

swojego naturalnego środowiska potrzebują 

wsparcia, które pomoże im w readaptacji                           

i uchroni przed nawrotem trudności. 

      

      

    

 

 



II CELE PROFILAKTYKI I WYCHOWANIA 

 

Cel główny: 

Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez dążenie do wszechstronnego rozwoju 

osobowego wychowanka w wymiarze intelektualnym, fizycznym, psychicznym, zdrowotnym 

i społecznym. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej 

i regionalnej, świadomości swoich praw  

i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 

reakcji na te zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się 

z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. 

Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości.  

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

4. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania 

wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu 

życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.  

5. 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. 

 

 



III MISJA SZKOŁY 

 

Jesteśmy szkołą, która:  

 

• zapewnia wszechstronny rozwój osobowości uczniów uwzględniając ich indywidualne potrzeby, 

• stosuje skuteczne metody pracy dydaktycznej z wykorzystaniem ich różnorodnych form (metody 

aktywne, projekty, eksperymenty), 

• dba o bezpieczeństwo uczniów, 

• rozwija uzdolnienia i zainteresowania uczniów poprzez udział w zajęciach pozalekcyjnych oraz 

w różnorodnych konkursach, 

•  upowszechnia zdrowy styl życia kształtując postawy prozdrowotne i proekologiczne, 

• wychowuje w duchu patriotyzmu, uczy poszanowania historii narodu i tradycji regionu, 

jednocześnie otwiera uczniów na korzyści płynące z zachowania pokoju, przestrzegania praw 

człowieka, integracji europejskiej i  współpracy międzynarodowej, 

• systematycznie tworzy własną historię i tradycje ,rozwija uczniowski ceremoniał i wzbogaca 

szkolną symbolikę,   

• dąży do integracji społeczności uczniowskiej poprzez budowanie atmosfery akceptacji 

i tolerancji w relacjach uczniów wywodzących się z różnych środowisk rodzinnych, a także 

w relacjach uczniów niepełnosprawnych,   

• dba o właściwy klimat sprzyjający twórczej i efektywnej pracy, wprowadza relacje integrujące 

nauczycieli, uczniów i rodziców we wspólnotę szkolną,  

• jest przyjazna dla ucznia, rodziców i nauczycieli, 

• wspomaga wychowawczą rolę rodziny współdziałając z rodzicami/opiekunami w procesie 

kształcenia i wychowania, 

• gwarantuje nauczanie przez wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. 

 

 



IV WIZJA  SZKOŁY 

 

 
Szkoła naszych marzeń to: 

 

• szkoła bezpieczna i przyjazna uczniowi, wolna od agresji i przemocy 

• szkoła w pełni demokratyczna i samorządna, w której każdy uczeń jest współtwórcą 

i gospodarzem 

• szkoła przygotowująca uczniów do startu w dorosłe życie 

• szkoła, w której panuje serdeczna atmosfera, wszyscy otoczeni są życzliwością 

i wzajemnym szacunkiem 

• szkoła, w której uczniowie wierzą we własne możliwości, mogą rozwijać swoje talenty 

i zainteresowania 

• szkoła, która integruje środowisko szkolne i lokalne w celu rozbudzenia aktywności na rzecz 

jej rozwoju 

• szkoła, w której pracownicy i uczniowie mają zapewnione dobre warunki pracy i nauki 

• szkoła, w której nauczyciele są nastawieni na jakość kształcenia, są kreatywni i otwarci na 

zmiany, pozytywnie motywują uczniów do pracy, zachęcają do poszukiwań, 

samodoskonalenia i samokształcenia 

• szkoła, w której nauczyciele mają zabezpieczone  warunki do podnoszenia kwalifikacji, 

potrafią pracować w zespołach i wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce. 

• szkoła dobrze zorganizowana, sprawnie funkcjonująca zarówno dla uczniów i rodziców, jak 

i pracowników 

• szkoła, w której „Wszyscy uczą się razem i od siebie wzajemnie”. 

 



V SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech 

osobowości, predyspozycji i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie funkcjonowanie we 

współczesnym świecie.   

 

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

 

 w sferze nauki:  w sferze społecznej: w sferze kulturowej: 

•sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał 

korzystać z różnych źródeł informacji, umiał 

zdobywać, przetwarzać i wykorzystywać wiedzę, 

umiał korzystać z nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych;  

•był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał 

swoje talenty, myślał samodzielnie, twórczo 

i krytycznie, umiał realizować własne plany 

i marzenia;  

•miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju 

i kształcenia, był świadomy, że każdemu 

kreatywnemu działaniu powinien towarzyszyć 

wysiłek i był gotów go podejmować.  

 

•dobrze funkcjonował w swoim 

otoczeniu, czuł się członkiem społeczności 

lokalnej, obywatelem Polski i Europy, był 

ciekawy świata;  

•znał i szanował tradycje rodziny, szkoły 

i narodu, wykazywał chęć poznania 

ojczystego kraju i jego zwyczajów;  

•był odpowiedzialny, uczciwy, wyrażał 

siebie w sposób akceptowany społecznie, 

wywiązywał się z powierzonych zadań 

w sposób zadowalający siebie i innych, 

starał się przewidzieć skutki swoich działań 

i gotów był ponieść konsekwencje swoich 

czynów, umiał rozróżniać dobre i złe 

zachowanie;  

•umiał współpracować w grupie, działał 

zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, 

miał poczucie współodpowiedzialności;  

•był tolerancyjny wobec odrębności innych, 

w tym wobec cudzoziemców, osób 

starszych czy niepełnosprawnych;  

•umiał zachować się kulturalnie, znał 

• uczestniczył w rożnych formach kultury, był 

przygotowany do odbioru mass mediów;  

•umiał analizować docierające do niego 

informacje, był krytyczny wobec programów 

telewizyjnych, filmów, czasopism, książek, znał 

mechanizmy działania reklamy;  

•był aktywny fizycznie i artystycznie, uprawiał 

sport, w miarę swoich możliwości śpiewał, grał 

na instrumencie, rysował. 



zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych;  

•potrafił budować przyjazne relacje 

z rówieśnikami, umiał nazywać swoje 

emocje, umiał nad nimi panować, pokojowo 

rozwiązywał konflikty, umiał dyskutować, 

był wrażliwy na potrzeby innych;  

•dbał o zdrowie własne i innych, 

kształtował właściwe nawyki żywieniowe 

i higieny, znał zagrożenia wypływające 

z zażywania alkoholu, nikotyny i innych 

używek;  

•stosował się do zasad ekologii, segregował 

odpady, dbał o czystość otoczenia;  

•dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie 

i odpowiednio do czasu i miejsca;  

•bezpiecznie poruszał się po drogach, 

posiadał Kartę Rowerową.  



VI WARTOŚCI 

 
 Wartość to (...) wszystko, co cenne i godne pożądania, co stanowi cel dążeń ludzkich, co 

uważane jest za ważne oraz sprzyjające i w takiż sposób urzeczywistniane (...). Pod pojęciem 

wartości może ukrywać się zarówno ideał, jak i potrzeba, przeżycie czy po prostu cel.1 

 Człowiek, aby się rozwijać, potrzebuje wartości, jednak nie można mówić o jego rozwoju 

bez dążenia jednostki do realizacji wytyczonych celów. Dlatego nazywanie i uwzględnianie 

wartości w procesie wychowania wydaje się ze wszech miar konieczne. Wartości przyjęte przez 

społeczność szkolną pozwalają na tworzenie wizji szkoły sprzyjającej wychowaniu. Wartości 

stanowią także podstawę tworzenia sylwetki absolwenta, na co mają wpływ wspólne oddziaływania 

rodziców i pracowników szkoły, zgodne z tymi wartościami. 

 Wartości preferowane przez uczniów to m.in.: 

-dom, rodzina, 

-Bóg, 

-szacunek, 

-tolerancja, 

-wzajemna pomoc, 

-współpraca , 

-szczerość,  

-koleżeństwo, 

-kulturalne zachowanie , 

-przyjaźń, 

-odpowiedzialność, 

-kariera zawodowa, 

-zdrowie. 

 

 

 

 
1  Ostrowska U., (2006), Aksjologiczne podstawy wychowania, [w:] Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Podstawy nauk 

o wychowaniu, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, t. 1, s. 396 



VII CEREMONIAŁ I TRADYCJE SZKOLNE 

  

 

 Nasza szkoła posiada swego patrona, logo, sztandar oraz hymn szkoły a jednym z celów jest 

kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów poprzez nauczanie 

szacunku do symboli i barw narodowych, historii, tradycji narodowych i lokalnych.  

Na stałe imprezy szkolne składają się:  

-uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego, 

-pasowanie na ucznia klasy pierwszej szkoły podstawowej, 

-Dzień Edukacji Narodowej, 

-akcja Sprzątanie Świata, 

-Święto Niepodległości, 

-kiermasz świąteczny, 

-spotkanie wigilijne, 

-zabawa karnawałowa,  

-zabawa andrzejkowa, 

-klasowe Mikołajki, 

-akcje charytatywne m.in. zbiórki dla bezdomnych zwierząt ze schroniska w Żywcu,  

-Piknik Rodzinny, 

-uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

 



VIII DIAGNOZA - CZYNNIKI RYZYKA I CZYNNIKI CHRONIĄCE 

 

 

 Celem diagnozy było możliwie pełne zidentyfikowanie prawidłowości funkcjonowania uczniów, nauczycieli i rodziców i przełożenie tej 

wiedzy na postulaty istotne dla zaplanowania działań wychowawczych oraz profilaktycznych.  

 Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów lub cechy środowiska społecznego i efekty ich 

wzajemnego oddziaływania, których występowanie wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników 

ryzyka. Natomiast czynniki ryzyka to indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego 

oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodobieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego.  

 

 

CZYNNIKI RYZYKA  CZYNNIKI CHRONIĄCE 

• słaba kondycja psychiczna dzieci, 

• nieodpowiedzialne zachowania w sieci, 

• niechęć do przygotowania się do lekcji i nieodrabianie prac domowych, 

• niszczenie mienia szkoły oraz mienia innych osób, 

• problemy wychowawcze rodziców z własnymi dziećmi, których nie 

potrafią sami rozwiązać, 

• brak kontroli rodziców nad tym jak ich dziecko funkcjonuje w sieci, 

• samookaleczenia, 

• cyberprzemoc, 

• przemoc rówieśnicza, agresja 

• nadmierne korzystanie lub uzależnienie od urządzeń elektronicznych, 

• kontakt z używkami-alkohol, wyroby tytoniowe, napoje energetyzujące, 

• niepowodzenia szkolne, 

• kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie                                          

i odpowiedzialność za własny rozwój należą do jednych 

z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym zakresie 

podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

• współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania 

u uczniów wiedzy, umiejętności i postaw określonych w sylwetce 

absolwenta,  

• współpraca z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania 

spójnego systemu wartości oraz kształtowania postaw 

prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz zachowań 

proekologicznych,  

• wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz 

społecznością lokalną,  

• kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, 

budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów  

i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, a także nauczycieli, 

wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie 

więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,  

• wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli 

i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów,  



• problemy w domu, 

• kłamstwa, 

• problemy z przestrzeganiem norm i zasad społecznie akceptowanych, 

• zachwiany autorytet dorosłych, 

• niewłaściwe nawyki żywieniowe, 

• używanie wulgaryzmów, 

• mała samodzielność wśród uczniów,  

• niskie poczucie własnej wartości, 

• słaba odporność na porażki, 

 

• kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez 

możliwość udziału w działaniach z zakresu wolontariatu,  

• przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze 

i sztuce narodowej i światowej,  

• wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych 

mających na celu modelowanie postaw prozdrowotnych                          

i prospołecznych: organizowanie pogadanek, lekcji 

wychowawczych, warsztatów 

• poczucie przynależności; 

• tworzenie okazji do przeżycia sukcesu i rozpoznawania własnych 

osiągnięć 

• zdecydowany brak akceptacji przez szkołę dla przemocy 

• promowanie integracji z niepełnosprawnymi uczniami 

• czuwanie nad uczęszczaniem uczniów do szkoły 

• motywowanie do obecności na lekcjach 

• organizacja zajęć rozwijających zainteresowania: 

-sportowe, 

-artystyczne, 

-naukowe, 

• doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego, 

• kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności 

samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania 

własnych emocji, 

• udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla 

uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, 

• dostarczanie rzetelnych i aktualnych informacji, dostosowanych do 



wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat 

zagrożeń i rozwiązywania problemów związanych z używaniem 

środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli 

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły, 

• wspieranie wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych, 

• wspieranie wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są 

w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych,  

• realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub 

opiekunów programów profilaktycznych i promocji zdrowia 

psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych 

i grupowych, 

• organizowanie zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, 

jako alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej 

ważne potrzeby, w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, 

sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

• kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków 

odurzających, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych,  

• współpraca z instytucjami, szkoleniowcami (Policja, Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, GOPS, Straż Pożarna itp.)- 

organizacja spotkań, pogadanek, warsztatów, szkoleń-dla kadry 

pedagogicznej, rodziców, uczniów, 

• dobre relacje z rodzicami, 

 

 



IX AKTY PRAWNE: 

 
 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997r. Nr 78 poz. 483ze zm.);  

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 

dnia 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. Nr 120 poz. 526);  

• Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379); 

• Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze 

zm.);   

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego                                            

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977);  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 

poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895);  

• Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016r. poz.487);   

• Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. Poz. 783); 

• Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (t. j. Dz.U. z 2015 r. poz. 298); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013r. w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz.532); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 

r. poz. 1249); 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, 

niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 1113);  

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020 

• 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. z 2017 r. poz. 356)  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii, 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające 

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

placówkach, 

• Statut Szkoły, 

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/356
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180000214/O/D20180214.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20030060069/O/D20030069.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf
http://dziennikustaw.gov.pl/du/2018/2140/D2018000214001.pdf


X PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

OPRACOWANY ZOSTAŁ W OPARCIU O : 

 

 
• obowiązujące przepisy prawa  

• kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022, 

• analizę dotychczasowych działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły, 

• diagnozę przeprowadzoną na podstawie analizy ankiet dla uczniów, rodziców i grona 

pedagogicznego,  analizy dokumentacji szkolnej: dzienników lekcyjnych, rocznego planu 

szkoły, protokołów z posiedzeń Rady Pedagogicznej, obserwacji życia szkolnego, rozmów z 

wychowawcami, nauczycielami oraz przedstawicielami pracowników administracji i obsługi 

szkoły. 

• ocenę potencjału i możliwości rozwojowych uczniów (na podstawie wyników egzaminów 

państwowych uczniów kończących poprzedni etap edukacyjny, wyniki testów 

wewnątrzszkolnych, wyniki olimpiad, konkursów i zawodów sportowych, wolontariat, 

samorządność itp.)   

• identyfikacji środowiska lokalnego,  

• zasoby szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań 

wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (boisko szkolne, pracownie) zasoby 

techniczne (wyposażenie pracowni), zasoby organizacyjne, 

• przeprowadzoną diagnozę oraz wyłonione czynniki ryzyka oraz czynniki chroniące 

 



XII OBSZARY DZIAŁAŃ: 

 
 

a) Działania wychowawcze – promujących zdrowie oraz wspomagających uczniów w rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, psychicznej, społecznej oraz 

aksjologicznej. 

 

b) Działania edukacyjne – mających na celu poszerzanie wiedzy z zakresu promocji zdrowia  

i zdrowego stylu życia, prowadzących  do radzenia sobie ze stresem,  opierania się naciskom 

otoczenia, oraz nabywania umiejętności rozwiązywania konfliktów. 

 

c) Działania informacyjne– na temat skutków zachowań ryzykownych z uwzględnieniem edukacji 

prawnej. 

 

 d) Działania profilaktyczne  wspierających  uczniów: 

*  w rozwoju i zdrowym stylu życia, podejmując działania ograniczające zachowania ryzykowne 

* którzy ze względu na swoją sytuację materialną, rodzinną i środowiskową lub uwarunkowania 

biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na rozwój zachowań ryzykownych 

* u których rozpoznano wczesne objawy zażywania środków odurzających i psychoaktywnych. 
 

 

 



XIII STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

I PROFILAKTYCZNYCH: 

 

  

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego i profilaktycznego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom 

pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły,  

• inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań 

w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, 

organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, oraz 

Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

• nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

• uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie działań 

profilaktycznych, 

• opracowuje projekt Programu Wychowawczo-Profilaktycznego,  

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• uczestniczy w realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

• reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

• kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

• rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce na 

swoich zajęciach, 

• wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

• rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Programie 

Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na 

dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 

i potrzeby uczniów, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z obowiązującymi w szkole dokumentami 

i procedurami, zwyczajami i tradycjami, 



• oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

• współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi  

z uczniami o specjalnych potrzebach, 

• wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

• rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

• dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

• podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom 

podopiecznych, 

• współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

• podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

 

5. Pedagog szkolny: 

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udziela 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły 

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią 

psychologiczno-pedagogiczną. 

 

6. Rodzice: 

• współtworzą Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

• zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

• współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

• dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

• Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczo-

Profilaktyczny szkoły. 

 

7. Samorząd Uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie  

z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu                                 

z dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

• współpracuje z wychowawcami i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  

• reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

• propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

• dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

• może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 



XIV INSTYTUCJE ZEWNĘTRZNE WSPIERAJĄCE SZKOŁĘ : 

 

1.Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna , ul. Grunwaldzka 10, 34-300 Żywiec, tel. 33 861 33 09- 

lub 33 861 33 14 

2.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Ks. Pr. St. Słonki 24, 34-300 Żywiec, tel. 33 861 93 36 

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lipowej, ul. Wiejska 40, 34-324 Lipowa, tel. 338671329 

4. Punkt Konsultacyjny do spraw uzależnień-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych  w Lipowej: 33 860 15 51 -pani Teresa Handzlik 

5.Ośrodek Leczenia Uzależnień w Żywcu, tel. 33 861 00 83 

6. 800 100 100 – telefon dla rodziców i nauczycieli w sprawie bezpieczeństwa dzieci Fundacji 

Dajemy Dzieciom Siłę  

7. 800 120 002, www.niebieskalinia.org – Ogólnopolski Telefon dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „ 

Niebieska Linia”  

8. 801 199 990 – Ogólnopolski Telefon Zaufania „ Narkotyki-Narkomania” dla dzieci i dorosłych 

Krajowego Biura Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii 

9. 801 615 005 zgłaszanie nielegalnych treści w internecie, 

10. Komisariat Policji w Łodygowicach 33 863 10 97 

11.Sąd Rejonowy w Żywcu, III Wydział Rodzinny i Nieletnich, ul. Kościuszki 39, 34-300 Żywiec, 

33 475 12 23  

12. Kuratorzy w Żywcu-33 475 12 77 

13. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Żywcu,  ul. Krasińskiego 3, 34-300 Żywiec, 

33 861 21 37 

 

 

http://www.niebieskalinia.org/


XV ZADANIA PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE REALIZOWANE W 2021-2022 

 
 

A. sfera fizycznego rozwoju ucznia – „edukacja zdrowotna”  
 

Działania wychowawcze Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1.Wspomaganie uczniów 

w rozwoju ukierunkowane 

na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferze 

fizycznej – kształtowanie 

postaw sprzyjających 

zdrowiu.  

 

 

 

 

 

 

 

1. Kształtowanie nawyku dbania  o własne zdrowie, 

estetykę własną  i otoczenia. Utrzymanie higieny ciała 

i dbałość o schludny wygląd.  

 

2. Nabywanie umiejętności zdrowego stylu życia. 

Umiejętne zagospodarowanie czasu wolnego – zajęcia 

z wychowawcą.   

 

3. Kształtowanie sprawności fizycznej i odporności. 

Rozwijanie nawyku uprawiania sportu i posiadanych 

predyspozycji do uprawiania dyscyplin sportowych.  

 

4. Zasady zachowania zdrowia w dobie pandemii 

Covid-19  

 

 

- Działania informacyjne – dostarczanie wiarygodnych 

informacji na temat warunków zdrowego życia  

- Długofalowe wspieranie ucznia w rozwoju  

i zdrowym stylu życia poprzez: 

- realizację zajęć z zakresu edukacji zdrowotnej  

- prowadzenie pogadanek na godzinach wychowawczych 

zgodnie z treściami uwzględnionymi w podstawie 

programowej 

- Organizacja wypoczynku w czasie wolnym, konkursów 

dotyczących zdrowego stylu życia  

- Organizacja kół zainteresowań promujących zdrowy styl 

życia   

- Lekcje wychowania fizycznego, biologii, przyrody, 

informatyki, edukacji wczesnoszkolnej, techniki  

i edukacji dla bezpieczeństwa   



2. Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności za 

zdrowie swoje i innych.   

 

 

 

1. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych; 

kształtowanie umiejętności kontrolowania emocji  

i radzenia sobie ze stresem.  

2. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji.   

3. Zachowanie zasad bezpieczeństwa poruszania się na 

drogach i ulicach (bezpieczna droga do szkoły).   

- Wyposażenie w umiejętności skutecznego dbania 

o własne zdrowie  

- Spotkania ze specjalistami  

- Gazetki ścienne i ulotki  

- Udział w ogólnopolskich akcjach i konkursach 

prozdrowotnych  

- Spotkania z higienistką szkolną i pedagogiem 

  

3. Ugruntowanie wiedzy 

z zakresu zdrowego odży-

wiania się, uświadamianie 

korzyści z aktywności 

fizycznej.  

Stosowanie profilaktyki.  

 

 

 

1. Poszerzanie wiedzy na temat zdrowego stylu życia.  

2. Kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsum-

pcyjnych.  

3. Dbanie o rozwój wiedzy i umiejętności zawodowych 

nauczycieli o umiejętności dotyczące problematyki 

związanej z uzależnieniami.  

4. Nabywanie umiejętności opierania się naciskom 

otoczenia, nabywanie umiejętności bycia asertywnym – 

warsztaty edukacyjne. 

5. Treningi  umiejętności odmawiania papierosa, 

alkoholu, dopalaczy itd.  

6. Prowadzenie edukacji antyuzależnieniowej.  

7. Uświadomienie zagrożeń wynikających z przed-

wczesnej inicjacji.  

- Współpraca z instytucjami prowadzącymi profilaktykę 

w zakresie zdrowego odżywiania   

- Realizacja programu profilaktyki uzależnień 

i rozwijanie umiejętności życiowych  

- Przeciwdziałanie paleniu papierosów (w tym e-

papierosa),  

- Uzależnienia od alkoholu – propozycje spędzania 

wolnego czasu w ruchu, na sportowo bez alkoholu, 

organizacja konkursów  

- Uzależnienie od używek i dopalaczy – organizacja 

spotkań dla rodziców, uwrażliwienie na sygnały, które 

mogą niepokoić 

- Godziny wychowawcze, filmy o uzależnieniach 

- Wskazanie miejsc, w których można uzyskać pomoc 

- Spotkania z pielęgniarką szkolną, lekarzem, 

pedagogiem  

- Zorganizowanie warsztatów terapeutycznych dla 

nauczycieli i uczniów z zakresu uzależnień, 

- Podejmowanie działań ograniczających zachowania 

konfliktowe, stresowe, presji grupy, realizacja zajęć 

„Wychowanie do życia w rodzinie”, 

- Konsultacje ze specjalistami, warsztaty 

- Film edukacyjny 

- Studium przypadku, 

-udział warsztatach, 

 



B. sfera społecznego rozwoju ucznia – „kształtowanie postaw społecznych – relacje” 

 

Działania wychowawcze  Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1. Przygotowanie uczniów 

do aktywnego i świado-

mego uczestnictwa  

w życiu społecznym oraz 

podejmowania działań na 

rzecz środowiska szkol-

nego i lokalnego, w tym 

do podejmowania działań 

wolontariatu.  

1. Rozwijanie samorządności uczniów – nauka zasad 

demokracji.  

2. Pełnienie różnych ról społecznych (klub, drużyna, 

wspólnota).   

3. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych: 

wyrażanie własnych opinii, przekonań i poglądów.  

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej roli osób 

znaczących i autorytetów.  

- Zajęcia i warsztaty specjalistyczne (np. akademia, 

zajęcia dla rówieśników, wystąpienia publiczne)  

- Opieka nad samorządem uczniowskim  

- Funkcjonowanie drużyny harcerskiej  

- Organizacja spotkań ze znaczącymi ludźmi 

i autorytetami 

2. Rozwijanie umiejęt-

ności współdziałania   

w grupie społecznej, 

pokojowego rozwiązania 

problemów z zachowa-

niem zasad komuni-

kowania się.  

1. Przestrzeganie zasad zdrowego współzawodnictwa.    

2. Prowadzenie zajęć edukacyjnych dla rodziców  

- Spotkania z Policjantem – skutki prawne związane 

z występowaniem  różnych form agresji, w tym 

cyberprzemocy  

– Zajęcia warsztatowe z pedagogiem szkolnym, nauczy-

cielami wychowania fizycznego, zajęcia z Informatyki 

- Organizowanie wycieczek szkolnych oraz imprez 

integrujących środowisko szkolne 

 

 



 

C. sfera rozwoju psychicznego  – 

 „wartości, normy, wzory zachowań – kultura”  
 

Działania wychowawcze  Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1. Budowanie systemu 

wartości – integracja 

działań wychowawczych  

i profilaktycznych szkoły 

i rodziców.  

1. Realizacja zajęć edukacyjnych – kształtowanie 

gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania 

innych kultur i tradycji.  

2. Prowadzenie rozmów z uczniami o szkodliwości 

działania sekt i tzw. nowych ruchów religijnych.   

3. Pomoc uczniom przeżywającym kryzys.  

- Zajęcia realizowane podczas zajęć na lekcjach języka 

polskiego, przyrody, geografii, informatyki, wychowania 

do życia w rodzinie 

- Zajęcia z pedagogiem szkolnym 

- Spotkania z autorytetami –  dostarczenie wzorców 

osobowych 

- Ankieta diagnozująca  

- Zapoznanie uczniów ze stosowanymi przez sekty 

technikami zniewalania człowieka i ich zasięgiem 

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą  

- Programy edukacyjne – telewizyjne, spektakle teatralne 

- Filmy edukacyjne i materiały   

- Gazetki edukacyjne, szkolne radio  

- Organizowanie indywidualnych kontaktów  

z pedagogiem szkolnym, ze specjalistami  

- Realizacja zajęć na lekcjach religii 

- Realizacja treningu asertywności  

2.Kształtowanie prawi-

dłowego stosunku do 

wartości i norm oraz 

kultury zachowania.   

1. Realizacja zajęć edukacyjnych na lekcjach 

z wychowawcą – kształtowanie umiejętności 

odróżniania dobra od zła.   

2. Nauka dobrych manier.  

3. Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez 

kontakt z dziełami literackimi, z wytworami kultury, z 

dziełami architektury i sztuk plastycznych należących 

do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury.   

4. Rozwijanie zainteresowań i pasji uczniów 

- popularyzacja alternatywnych form spędzania wolnego 

czasu.   

- Organizowanie wyjść na spotkania ze sztuką np. do 

teatru, filharmonii, muzeów, wystaw artystycznych  

- Realizacja zajęć na lekcjach języka polskiego, lekcjach 

z wychowawcą – kształtowanie postaw społecznie 

akceptowanych  

- Organizacja wycieczek – umożliwienie kontaktu 

z wytworami sztuki oraz miejscami pamięci narodowej  

- Prowadzenie kół zainteresowań dla dzieci  

i młodzieży 

- Organizowanie spotkań z pasjonatami i instytucjami 

kultury prowadzącymi zajęcia rozwijające zainte-



5. Rozwijanie szacunku dla kultury, historii narodu i 

dorobku narodowego.   

6. Popularyzowanie wiedzy i rozwijanie świadomości 

na temat zasad humanitaryzmu.   

7. Czym jest dyskryminacja – przeciwdziałanie 

objawom dyskryminacji – dostosowanie warunków 

nauki, opieki i wychowania do potencjalnych obszarów 

dyskryminacji.  

8. Stworzenie warunków wyrównywania różnic 

językowych, kulturowych dla dzieci i młodzieży 

pochodzącej z innych krajów.  

resowania i uzdolnienia uczniów  

- Tworzenie okazji do publicznego wypowiadania się  

oraz nauka słuchania innych i szanowania poglądów – 

oglądanie debat parlamentarnych, prowadzenie debat na 

zajęciach organizowanych przez nauczycieli np. języku 

polskim, Wychowaniu do życia w rodzinie 

- Organizacja konkursów, przedstawień uczniowskich  

- Oglądanie spektakli teatralnych na temat „zasad, 

wartości i norm społecznych”  

- Dokonanie diagnozy przyczyn i objawów dyskryminacji  

- Realizacja cyklu lekcji wychowawczych  

- Spotkania z przedstawicielami instytucji 

współpracujących ze szkołą, 

- Dostosowanie infrastruktury szkoły do nauki przez 

dzieci i młodzież niepełnosprawną  

- Udział w akcjach charytatywnych, 

- Gazetka informacyjna  

 



D. profilaktyka zachowań ryzykownych – bezpieczeństwo  
 

Działania wychowawcze  Działania edukacyjne skierowane do całej 

społeczności szkolnej  

Formy działań profilaktycznych   

1. Poznawanie zasad 

bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia 

oraz w sytuacjach 

nadzwyczajnych, w tym 

poprzez  zapewnienie bez-

piecznych i higienicznych 

warunków nauki, wycho-

wania i opieki.  

1. Poznanie praw i obowiązków ucznia – budowanie 

atmosfery otwartości i przyzwolenia na dyskusję.  

2. Rozwijanie umiejętności prowadzenia rozmowy 

w sytuacji konfliktu – poznanie podstaw negocjacji 

i mediacji.  

3. Dostarczenie wiedzy na temat osób  

i instytucji świadczących pomoc w trudnych 

sytuacjach.   

4. Dostarczenie wiedzy z zakresu prawa na temat 

postępowania w sprawach nieletnich.  

5. Przeciwdziałanie ryzykownym zachowaniom 

seksualnym.    

6. Propagowanie wiedzy na temat środków 

uzależniających oraz prawnych i moralnych skutków 

posiadania, zażywania i rozprowadzania środków 

psychoaktywnych.   

-  Realizacja zajęć wychowawczo-dydaktycznych na 

zajęciach z wychowania fizycznego (znajomość zasad 

bezpieczeństwa  podczas korzystania ze sprzętu spor-

towego, podczas pobytu nad wodą, w górach). 

- Realizacja zajęć na lekcjach z pedagogiem szkolnym –  

poznanie instytucji, do których należy się zwrócić 

w przypadku występowania przemocy fizycznej lub 

psychicznej.  

- Organizacja spotkań z Policjantem. 

- Konsultacje z pedagogiem.  

- Realizacja zajęć Edukacji dla bezpieczeństwa – 

poznanie zasad ostrzegania ludności o zagrożeniach.   

- Realizacja zajęć na zajęciach z wychowawcą.  

- Programy edukacyjne- telewizyjne, spektakle teatralne. 

- Filmy edukacyjne  i  materiały.   

- Gazetki edukacyjne, szkolne radio, 

-Warsztaty ze specjalistami, 

2. Kształtowanie umiejęt-

ności korzystania z tech-

nologii informacyjno-komu-

nikacyjnej.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Uświadamianie negatywnego wpływu pracy przy 

komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństwa wynikające z anonimowych 

kontaktów.  

2. Bezpieczne organizowanie zajęć ruchowych 

(wychowania fizycznego) i poruszania się po drogach. 

3. Bezpieczne korzystanie ze środków komunikacji 

publicznej – przeciwdziałanie i zapobieganie 

sytuacjom problemowym.   

4. Rozwijanie świadomości dotyczącej prawa do 

prywatności, w tym do ochrony danych osobowych 

oraz ograniczonego zaufania do osób poznanych w 

sieci. 

- Realizacja zajęć na lekcjach informatyki, języka 

polskiego.  

- Rozmowy, pogadanki, zajęcia warsztatowe na temat 

uzależnienia od Internetu.  

- Zajęcia z wychowawcą, na lekcjach informatyki, WOS 

– tematyka lekcji na temat zamieszczania 

i rozpowszechniania informacji w sieci. 

- Prowadzenie treningu asertywności.   

- Prowadzenie zajęć profilaktycznych 



 

 

5. Nauka obrony przed naciskiem otoczenia (w tym na 

reklamę).  

6. Organizowanie spotkań dla rodziców – uświada-

mianie zagrożeń płynących z Internetu.   

 

 



XVI SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ  ZAWARTYCH W PROGRAMIE 

 

 

Organizacja zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów  
 

Zadania wychowawczo-

profilaktyczne  

Sposób realizacji  Osoba/y odpowiedzialna/e za realizację zadań  

I. Zdrowie – edukacja 

zdrowotna  

1. Zapoznanie z pod-

stawowymi  zasadami dba-

łości o zdrowie własne  

i innych, kreowanie 

środowiska sprzyjającego 

zdrowemu stylowi życia.  

 

 

1. Organizacja zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych  

w organizacjach działających w szkole.  

2. Uczestnictwo w konkursach profilaktycznych.   

3. Realizacja programów profilaktycznych,  

4. Rozmowy indywidualne.  

5. Projekcja filmów i prezentacji multimedialnych.  

6. Ankietowanie.  

7. Redagowanie gazetek tematycznych.  

8. Uczestnictwo w projektach, 

9 Badania przesiewowe i profilaktyczne badania 

lekarskie.  

10. Ćwiczenia śródlekcyjne w formie zabaw 

ruchowych.  

11. Gimnastyka korekcyjna. 

12. Zajęcia z logopedii.   

15 Pogadanki o wpływie hałasu na zdrowie i psychikę.  

17. Pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole 

i w okolicy (LKS, koło szachowe, SKS, basen)  

18. Organizowanie wycieczek krajoznawczych, 

rekreacyjnych, rajdów turystycznych.  

-nauczyciele prowadzący koła zainteresowań 

- pedagog szkolny 

- wychowawcy klas 

- pielęgniarka szkolna 

-nauczyciele 

2. Zapoznanie z zasadami 

zdrowego, racjonalnego 

odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności 

fizycznej, kształtowanie 

postawy odpowiedzialności 

za własne zdrowie.  

1. Instruktaże dotyczące prawidłowego odżywiania się 

i prawidłowej higieny.  

2. Pogadanki w gabinecie pielęgniarki i na spotkaniach  

z rodzicami.  

3. Spotkania z dietetykiem.  

4. Program  profilaktyki próchnicy.  

5. Gazetki na korytarzach szkolnych i w klasach na 

pielęgniarka szkolna – organizacja spotkań, pogadanek.  

lekarz stomatolog/pielęgniarka szkolna.  

nauczyciele organizatorzy konkursów/ scenariusze imprez 

i konkursów.  

nauczyciele /wychowawcy.  

Przeszkoleni nauczyciele, wg odrębnego planu na 

zajęciach w każdej klasie.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

temat zasad zdrowego stylu życia.  

6. Konkursy plastyczne.  

7. Okresowe kontrole czystości – za zgodą rodziców.  

8. Kształtowanie nawyku mycia rąk przed posiłkami 

i po pobycie w toalecie.  

9. Realizacja programów promujących zdrowy 

i bezpieczny styl życia oraz Programów 

Profilaktycznych  i inne działania promujące zdrowie 

i zachowania prozdrowotne.  

10. Realizacja działań promujących zdrowie. 

11. Akcje propagujące spożywanie zdrowej żywności, 

owoców, warzyw i soków. 

12. Rozeznanie, czy uczniowie zjadają drugie 

śniadanie.  

13. Akcja „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce 

w szkole”.  

14. Posiłki dla uczniów z rodzin najuboższych.  

15. Rozmowy, pogadanki na temat kulturalnego 

spożywania posiłków.   

Zajęcia z wychowawcą klas, 

 

3. Profilaktyka zagrożeń. 1. Środki i substancje psychoaktywne –  wyposażenie 

uczniów, rodziców i nauczycieli w wiedzę 

o uzależnieniach i możliwościach szukania pomocy  

(narkomania, dopalacze, alkohol, nikotyna).  

2. Organizacja konkursu na temat uzależnień 

3. Gazetki ścienne.    

4. Bieżące informowanie rodziców o widocznej 

zmianie w zachowaniu dziecka, o podejrzeniach.   

5. Zasadny zachowania się rekomendowane przez 

MEiN, MZ i GIS 

 

II. Kształtowanie postaw 

społecznych – relacje 

 

1. Zapoznanie z podsta-

wowymi prawami ucznia  

1. Zapoznanie uczniów z Prawami dziecka i ucznia.  

2. Uświadamianie uczniom do kogo należy zwrócić się 

po pomoc w razie potrzeby.  

3. Prowadzenie pogadanek na temat tolerancji 

i szacunku dla drugiego człowieka.  

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, 



i obowiązkami wynika-

jącymi z roli ucznia oraz 

członka szkolnej społe-

czności, rodziny i kraju.   

4. Propagowanie informacji dotyczących zasad 

dobrego wychowania.  

5. Egzekwowanie zasad wynikających ze Statutu 

Szkoły, WSO oraz procedur i regulaminów  – 

uczniowie znają swoje prawa i obowiązki.   

6. Konsekwentna ocena zachowań uczniów, 

odwoływanie się do regulaminu w sytuacjach 

wymagających interwencji.  

2. Kształtowanie umieję-

tności komunikacyjnych, 

przestrzegania obowią-

zujących reguł, dbałość  

o język i kulturę 

wypowiadania się, dobry 

klimat  w szkole.   

1. Uczniowie znają i stosują formy dobrego 

zachowania.  

2. Organizowanie imprez kulturalnych                                  

z zachowaniem obowiązujących reguł. 

4. Uczenie właściwych  zachowań wobec osób 

agresywnych i obcych (negocjacja, żart, rozładowanie 

napięcia), treningi interpersonalne.  

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny 



 

3. Profilaktyka zagrożeń.  

 

1. Uczestnictwo w zajęciach mających na celu 

wyeliminowanie  niepożądanych zachowań takich jak: 

- agresja, przemoc psychiczna, zachowania 

dyskryminacyjne, cyberprzemoc.  

2. Systematyczna edukacja uczniów w zakresie 

radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz w 

zakresie ochrony przed agresją.  

3. Respektowanie zbioru zasad przez uczniów 

obowiązujących w szkole – pogadanki, dyskusje na 

lekcjach z wychowawcą.   

4. Zajęcia warsztatowe o tematyce profilaktyczno-

wychowawczej. 

5. Stała współpraca pracowników szkoły w zakresie 

zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów – 

reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania.   

6. Organizacja spotkań z Policjantami – 

odpowiedzialność prawna nieletnich.  

7. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw 

wobec zagrożeń cywilizacyjnych: propagowanie 

informacji o zagrożeniach cywilizacyjnych (terroryzm, 

choroby, głód) – jak sobie radzić, gdzie szukać 

pomocy?  

Pedagog/wychowawcy klas,  

 



III. Bezpieczeństwo –  

profilaktyka zachowań 

ryzykownych  

 

1. Zapoznanie z podsta- 

wowymi zasadami 

bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, 

kształtowanie właściwego 

zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia 

oraz w sytuacjach 

nadzwyczajnych.  

1. Poznanie procedur bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią i zasadami BHP na lekcjach.  

2. Organizowanie pogadanek, zajęć warsztatowych, 

dotyczących bezpieczeństwa.  

3. Współpraca z ratownikami medycznymi.   

4. Zapoznanie uczniów z telefonami alarmowymi,  

z zasadami pierwszej pomocy.  

5. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących 

samodzielności w wykonywaniu czynności 

samoobsługowych i pracy na lekcji. 

6. Samodzielne korzystanie z biblioteki szkolnej – 

uczniowie poznają zasoby i zachęcani są do 

czytelnictwa. 

7. Samodzielne korzystanie ze stołówki szkolnej przez 

uczniów.  

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny, 

2. Kształtowanie umiejęt-

ności porządkowania 

i wykorzystywania infor-

macji z różnych źródeł, 

korzystanie z technologii 

informacyjno-

komunikacyjnej, 

kształtowanie świadomości 

negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie 

i kontakty społeczne.  

1. Korzystanie z różnych źródeł informacji –    

wykorzystanie projektów.  

2. Prelekcje, pogadanki, warsztaty  dla rodziców. 

3. Udział uczniów w różnych konkursach dotyczących 

profilaktyki uzależnień.    

4. Indywidualna praca z uczniami posiadającymi 

opinie i orzeczenia 

 

Wychowawcy, nauczyciele, pedagog szkolny 

 

 

 

3. Profilaktyka zagrożeń.  

 

1. Kształtowanie pożądanych społecznie postaw 

wobec zagrożeń cywilizacyjnych: 

- omawianie zagrożeń związanych z cyberprzemocą, 

uświadamianie potrzeby ochrony danych osobowych  

- spotkania z przedstawicielami Policji (analiza 

konsekwencji  zachowań przemocy  w sieci, 

Pedagog, wychowawcy, nauczyciele 

 

Przedstawiciele Policji, przedstawiciele fundacji 



możliwość szukania pomocy)  

- co to jest stalking – jak sobie z nim radzić? 

2. Współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy  

i wsparcia  

- diagnozowanie środowiska.  

3. Ochrona ofiar przemocy: rozmowy z uczniem, 

konsultacje z rodzicami, procedury „Niebieskie Karty” 

- uczestnictwo nauczycieli w szkoleniach  

z psychoterapeutą ds. pomocy rodzinie  

IV. Wartości, normy, 

wzory zachowań – kultura 

1. 

Kształtowanie poszanowani

a dla tradycji i kultury 

własnego narodu, a także 

poszanowanie innych 

kultur.   

2. Kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek dla 

ludzi niezależnie od statusu 

materialnego, religii, wieku, 

wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego 

oraz respektowanie ich 

praw, podejmowanie dzia-

łań w celu zapobiegania 

dyskryminacji.   

1. Kultywowanie tradycji i obyczajów regionu, 

w którym funkcjonuje szkoła.  

2. Uczniowie dokonują analizy postaw, wartości, norm 

społecznych, przekonań i czynników, które na nie 

wpływają.   

3. Uczniowie mają szacunek do kultury i dorobku 

narodowego –  biorą udział w uroczystościach 

o charakterze szkolnym i państwowym 

- uczestniczą w wycieczkach i lekcjach muzealnych  

- składają hołd pamięci poległym – rozwijają 

umiejętności właściwego zachowania się 

z uwzględnieniem sytuacji i miejsca.  

4. Uczniowie rozwijają świadomość na temat zasad 

humanitaryzmu.   

Nauczyciele, wychowawcy, pedagog szkolny 

3. Profilaktyka zagrożeń.  

 

1. Przeciwdziałanie objawom dyskryminacji – 

dostosowanie warunków nauki, opieki i wychowania 

do potencjalnych obszarów dyskryminacji poprzez 

organizację pogadanek.  

2. Przedstawienia, filmy edukacyjne.   

Uczestnictwo uczniów w działaniach pedagoga, 

wychowawcy, zaproszeni specjaliści 

 

 



Organizacja działań dla rodziców   
 

 

Zadania  Formy realizacji  

Informowanie rodziców o podejmowanych 

przez szkołę działaniach wychowawczo-

profilaktycznych.  

- Zapoznanie rodziców z programem wychowawczo-profilaktycznym.  

- Przekazywanie informacji o realizowanych programach wychowawczo-profilaktycznych za 

pomocą e-dziennika, poczty elektronicznej, strony internetowej szkoły, gazetek ściennych w szkole, 

-rozmowy, pogadanki na zebraniach z rodzicami  

Informowanie rodziców o funkcjonowaniu 

dziecka w szkole.  

 

 

- Przekazywanie  informacji o sukcesach, trudnościach i problemach uczniów  za pomocą dziennika 

elektronicznego, podczas rozmów indywidualnych, zebrań klasowych. 

- Rozmowy indywidualne z pedagogiem szkolnym, dyrektorem szkoły.  

- Współpraca z radą rodziców w zakresie pomocy materialnej  dla uczniów potrzebujących 

wsparcia, dożywiania, dofinansowania wycieczek.  

Przekazywanie wiedzy na temat 

problemów wychowania i profilaktyki  

 

 

 

 

- Organizacja spotkań, warsztatów dla rodziców ze specjalistami, 

- Upowszechnianie materiałów edukacyjnych, 

- Doskonalenie umiejętności rodziców w zakresie radzenia sobie z trudnymi sytuacjami, 

- Indywidualne konsultacje z wychowawcą i pedagogiem, 

- Przekazywanie informacji za pomocą dziennika elektronicznego, podczas spotkań indywidualnych 

oraz na zebraniach  z rodzicami. 

 

 

Organizacja działań dla nauczycieli  
 

Zadania  Formy realizacji  

Organizacja doskonalenia zawodowego – 

kursy, warsztaty, szkolenia.   

- Dostarczanie nauczycielom informacji o dostępnych formach doskonalenia poza szkołą na temat.  

Organizacja wewnątrzszkolnego 

doskonalenia, doskonalenie kompetencji 

nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania niebezpiecznych 

środków i substancji.  

- Organizacja szkoleniowych rad pedagogicznych,  

- Uzyskanie wiedzy na temat norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego, 

-organizowanie warsztatów dla nauczycieli i wychowawców, 

 

Propagowanie literatury na temat 

profilaktyki w szkole.   

- Udostępnianie materiałów szkoleniowych, informacyjnych. 

- Gromadzenie literatury na temat szkolnej profilaktyki, 



XVII EWALUACJA PROGRAMU 

 

 

  

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 

działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-

profilaktycznego.  

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

• obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,  

• analizę dokumentacji,  

• przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,  

• rozmowy z rodzicami, 

• wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.  

  

  

 

 

 

 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego    

w Siennej został uchwalony dnia 21 września 2021 r. przez Radę Rodziców w porozumieniu                      

z Radą Pedagogiczną oraz uzyskał pozytywną opinię Samorządu Uczniowskiego.  

 

Program może być modyfikowany w miarę potrzeb i wpływu propozycji zagadnień do modyfikacji.  

  

Program wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 

        

 

 

Dyrektor Szkoły:........................................................................................                                       

 

 

 

Rada Rodziców:............................................................................................                                           

 

 

 

Samorząd Uczniowski …............................................................................ 

  

      

 

 

 

 

 

 

 


