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Podstawa prawna: 

1) Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

2) Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjedno-

czonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

3) Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela ( tekst jedn.: Dz.U. 2021 poz. 1762 ze 

zm.). 

4) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 

425). 

5) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 

ze zm.). 

6) Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi (tekst jedn.: Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.). 

7) Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz. U. 2005 Nr 

179 poz. 1485). 

8) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu  

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55). 

9) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu  

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowaw-

czej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii 

(tekst jedn.: Dz.U. 2020 poz. 1449). 

10) Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023. 

11) „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb peł-

ny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, w tym doty-

czących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-

19. 

12) Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie. 

Ponadto wykorzystano: 

• Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wy-

zwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego” Szymona 

Grzelaka, Doroty Żyro– sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań wśród 

uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie kwiecień 2020 – styczeń 2021). 
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WSTĘP  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej 

im. Henryka Sienkiewicza opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Ra-

dę Rodziców i Samorząd Uczniowski, wynikającej z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści 

Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły w tym warun-

kami i sposobem oceniania wewnątrzszkolnego. Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych 

szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na założeniu, że wychowanie jest zada-

niem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno 

rolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, 

jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji 

rodziny. Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości  

w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zesta-

wem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.  

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz 

zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając 

kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne 

skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli.  

DIAGNOZA CZYNNIKÓW RYZYKA I CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH  

Zgodnie z art. 26 i 84 ustawy Prawo oświatowe podstawę opracowania Programu Wychowawczo- 

Profilaktycznego Szkoły stanowi diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym po-

trzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników chroniących i czynników ryzyka, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, środków zastęp-

czych oraz nowych substancji psychoaktywnych.  

Diagnoza w zakresie występujących w środowisku szkolnym czynników chroniących oraz czynni-

ków ryzyka oraz potrzeb i problemów występujących w środowisku szkoły została opracowana na 

podstawie:  

1) badań ankietowych. Wykorzystane do diagnozy narzędzia badawcze:  

• kwestionariusz ankiety online dla rodziców, 

• kwestionariusz ankiety dla ucznia,  

• kwestionariusz ankiety dla ucznia uczestnika programu profilaktycznego “Debata”, 

2) analizy dokumentacji szkolnej, w tym wniosków z działań wychowawczo-profilaktycznych 

w roku szkolnym 2021/2022, wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dy-

rektora, wniosków i analiz z pracy wychowawców klas, 

3) analizy podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2022/2023. 
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CZYNNIKI CHRONIĄCE I CZYNNIKI RYZYKA WYSTĘPUJĄCE W ŚRODOWISKU SZKOLNYM 

Przez czynniki chroniące należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania dzieci i młodzieży, 

cechy środowiska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, których występowanie 

wzmacnia ogólny potencjał zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na działanie czynników 

ryzyka.  

Przez czynniki ryzyka należy rozumieć indywidualne cechy i zachowania uczniów, cechy środowi-

ska społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z wysokim prawdopodo-

bieństwem wystąpienia zachowań ryzykownych stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego 

rozwoju, zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 

Na podstawie przeprowadzonych badań wśród uczniów i rodziców oraz dokumentacji szkolnej, 

wyodrębniono następujące czynniki chroniące i czynniki ryzyka występujące w środowisku naszej 

szkoły. 

1. Indywidualne cechy i zachowania uczniów 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

Zainteresowanie uczniów nauką szkolną. Ucznio-

wie prezentują wysoki poziom intelektualny. Więk-

szość uczniów wykazuje właściwy stosunek do obo-

wiązków szkolnych. Są ambitni, mają aspiracje edu-

kacyjne, plany i cele związane z dalszą edukacją.  

Wyniki klasyfikacji rocznej i końcowej w roku 

szkolnym 2021/2022 są następujące: 

• promocję z wyróżnieniem otrzymało 32 

uczniów, co stanowi 25% uczniów klas IV- 

VIII, 

• szkołę podstawową z wyróżnieniem ukoń-

czyło 10 uczniów, co stanowi 34% uczniów 

klas VIII, 

• ocenę wzorową z zachowania otrzymało 59 

uczniów, co stanowi 46% uczniów z klas IV- 

VIII.  

W szkole występuje coraz więcej problemów wy-

chowawczych. 

Ten problem wskazali wychowawcy, rodzice oraz 

uczniowie.  

17% uczniów przyznało, że w klasie jest wielu 

uczniów, którzy odnoszą się do nich w sposób spra-

wiający im przykrość. W ostatnim czasie doświad-

czyło przemocy (atak słowny, bójka) ze strony kole-

gów czy koleżanek ze szkoły ośmiu uczniów (9%). 

Ośmiu uczniów (9%) wskazało, że  

w klasie są osoby, które im dokuczają, 11% uczniów 

często popada w konflikty z innymi uczniami. 

Uczniowie wskazali również na: 

• zmęczenie wynikające z obciążenia nauką,  

• zbyt dużą ilość prac domowych,  

• niewłaściwe zachowanie uczniów,  

w szczególności wulgaryzmy, niestosowne 

słownictwo, wyśmiewanie się,  

• złe samopoczucie,  

• problemy rodzinne. 

Rodzice zwracają uwagę na problemy, które dotyczą 

uczniów naszej szkoły: 

• brak chęci do nauki (54%), 

• brak bezinteresowności (23%), 

• agresja - nie potrafię poradzić sobie z własną 

agresją (8%), 

• agresja - nie potrafię poradzić sobie z cudzą 

agresją (15%), 
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• przesadne poczucie własnej wartości (19%), 

• porównywanie do rodzeństwa, kolegów i ko-

leżanek z klasy (42%) 

• problemy zdrowotne ucznia lub w rodzinie 

(15%), 

• rozpieszczanie przez rodziców (42%), 

• niskie poczucie własnej wartości; zaniżona 

samoocena (42%), 

• brak zadowolenia z życia (19%), 

• uleganie presji otoczenia (58%), 

• nieakceptowanie swojego wyglądu (8%), 

• brak wsparcia rodziny (4%), 

• osamotnienie w grupie/klasie (31%), 

• nieumiejętność radzenia sobie ze stresem 

(54%), 

• popadanie w uzależnienia (8%), 

• poczucie braku zrozumienia (15%), 

• konflikty z nauczycielami (4%), 

• pogorszenie wyników w nauce (15%), 

• brak wiedzy na temat szkodliwości zażywa-

nia substancji zakazanych oraz skutków ich 

przyjmowania (8%), 

• lęki związane z epidemią i wojną w Ukrainie 

(15%). 

Wychowawcy zwracają uwagę na niepożądane za-

chowania uczniów. Wskazują, że należy uświada-

miać podopiecznych, co do konsekwencji wynikają-

cych ze stosowania przemocy, nieprzestrzegania 

ustalonych zasad oraz zwracać uwagę dzieci na wła-

ściwe zachowania w różnych miejscach i sytuacjach, 

utrwalać pozytywne postawy uczniów, być konse-

kwentnym w wprowadzaniu kar, służyć własnym 

przykładem. 

Znajomość i respektowanie przez zdecydowaną 

większość uczniów norm społecznych, zasad za-

chowania i zasad bezpieczeństwa. Zdecydowana 

większość uczniów przyznała, że w szkole są okre-

ślone jasne zasady postępowania i zdecydowana 

większość uczniów stosuje  je oraz zauważa, że  inni 

uczniowie respektują przyjęte w szkole zasady za-

chowania. 

Nadużywanie komputera, Internetu. 

Rodzice wskazali, że dzieci i młodzież nadmiernie 

gra w gry online, korzysta z mediów społecznościo-

wych, udostępnia wizerunek (twarz, dane osobowe), 

lekceważy regulaminy w zakresie korzystania z por-

tali społecznościowych oraz dopuszcza się stosowa-

nia przemocy, hejtu i nękania.  

⅓ ankietowanych uczniów w swoich odpowiedziach 

wskazała, że codziennie gra na komputerze. 

Postawy prospołeczne naszych uczniów.  

Uczniowie podejmują działania w wolontariacie, 

pomocy koleżeńskiej i włączają się w różne inicja-

tywy samorządu uczniowskiego. Uczniowie działają 

Zażywanie substancji uzależniających przez część 

uczniów.  

23% uczniów uważa, że w szkole  są uczniowie, 

którzy spożywają substancje zabronione - narkotyki, 
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na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego.  dopalacze, leki, alkohol, nikotyna, itp. 

W okresie ostatnich 30 dni do picia napojów alkoho-

lowych (piwa, wina, wódki, itp.) przyznało się  

3 uczniów, co stanowi 3% uczniów klas V- VIII. 

2 uczniów zadeklarowało, że proponowano im za-

żywanie narkotyków. 

Deklarowana wolność od nałogów większości 

uczniów.  

Zdecydowana większość uczniów deklaruje, że nie 

zażywa substancji uzależniających. 100% uczniów 

przyznało, że nie używało narkotyków i dopalaczy.  

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów 

zetknęła się z informacjami na temat narkotyków 

(94%) i dopalaczy (81%).  

Większość uczniów (89%) jest przekonana o poten-

cjalnych zagrożeniach dla zdrowia związanych  

z zażywaniem, nawet sporadycznym narkotyków,  

a dopalaczy (94%).  

100% uczniów przyznało, że w szkole nikt nie za-

chęcał ich do zażywania narkotyków, dopalaczy lub 

leków.  

 

Inne cechy indywidualne i postawy uczniów. 

Najważniejszą wartością dla uczniów jest bezpie-

czeństwo, zdrowie i rodzina. Dla ⅓ uczniów ważną 

wartością jest szacunek, tolerancja i wiara. Co ósmy 

uczeń ceni pieniądze, a patriotyzm, co szósty. 

Zdecydowana większość ankietowanych uczniów 

jest szczęśliwa i uważa, że są lubiani przez kolegów  

i koleżanki z klasy, 91% uczniów ma przyjaciół 

wśród kolegów i koleżanek w klasie lub w szkole. 

Większość uczniów unika konfliktów z innymi oso-

bami, ponad połowa uczniów przyznała, że nigdy nie 

zdarzyło się, aby ktoś z klasy im dokuczał. 

Większość uczniów (78%) w swoich odpowiedziach 

wskazała, że nie ma problemu z pewnością siebie. 

 

2. Cechy środowiska społecznego  

A. Środowisko szkolne i rówieśnicze 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

Zapewnienie przez szkołę bezpiecznych warun-

ków do nauki, poczucie bezpieczeństwa uczniów. 

100% ankietowanych rodziców podaje, że ich dziec-

ko w szkole czuje się bezpiecznie. 92% rodziców nie 

zauważa zagrożeń w środowisku naszej szkoły, na 

Problem części uczniów z rówieśnikami lub inny-

mi uczniami ze szkoły. 

32% rodziców zwraca uwagę na istnienie w szkole 

osób osamotnionych w klasie lub w grupie, niewła-

ściwe relacje w klasie - brak życzliwości pomiędzy 
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które należy zwrócić uwagę. 

4/5 ankietowanych uczniów zna zasady panujące  

w szkole. 

uczniami oraz sytuacje upokarzania ucznia na forum 

klasy. 

8% uczniów przyznało, że w ich klasie są osoby, 

które im dokuczają i przez to źle się czują. 

Wychowawcy zauważają potrzebę integracji dzieci. 

Wskazują, że należy troszczyć się o samopoczucie 

każdego dziecka, często stosować wzmocnienia  

i pochwały, dbać o dobry klimat w klasie, pracować 

nad kulturą języka oraz wzajemnymi relacjami po-

między uczniami. 

Wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz do-

bry poziom nauczania.  

Uczniowie VIII klas, którzy w maju przystąpili do 

obowiązkowego egzaminu ósmoklasisty za rozwią-

zanie zadań z języka polskiego uzyskali średnio 60% 

punktów możliwych do otrzymania, z matematyki – 

60%, a z języka angielskiego 53%. Uzyskane wyniki 

są wyższe od średnich uzyskanych przez uczniów  

z innych szkół gminy Grębków oraz porównywalne 

ze średnimi wynikami dla powiatu, województwa  

i kraju. Szkoła na tle wyników osiągniętych przez 

wszystkich ósmoklasistów uzyskała z języka pol-

skiego stanin 5 (średni), z matematyki 6 (wyżej śred-

ni), z języka angielskiego 4 (niżej średni). 

Łamanie przez część uczniów zasad zachowania. 

12 uczniów twierdzi, że uczniowie nie respektują 

przyjętych w szkole zasad zachowania. 

W ostatnim czasie 8 uczniów (wyniki ankiety) do-

znało przemocy ze strony rówieśników (atak słowny, 

bójka). 

Przyjazna atmosfera, pozytywny klimat szkoły.  

92% ankietowanych rodziców przyznało, że ich 

dziecko chętnie uczęszcza do szkoły (suma odpo-

wiedzi tak- 36%, raczej tak- 56%). 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez 

właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmac-

nianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.  

Niepowodzenia w nauce. 

⅓ ankietowanych uczniów w swoich odpowiedziach 

wskazała, że codziennie gra na komputerze. 

Tylko 17% uczniów codziennie czyta książki. 33% 

przyznało, że nie czyta książek dla przyjemności.  

Część uczniów i rodziców zwraca uwagę na zadawa-

nie zbyt dużej ilość prac domowych. 

Frekwencja uczniów na lekcjach  za rok szkolny 

2021/2022  w  klasie VII wyniosła 82% obecności. 

Frekwencję poniżej 88% obecności w szkole uzyska-

ło 11 klas. 

Nauczyciele i wychowawcy zauważają problem ni-

skiej motywacji uczniów do pracy, nauki, brak chęci 

startowania w konkursach, w sprawozdaniach powie-

lany jest wniosek aktywizowania uczniów do brania 

udziału w konkursach, zawodach, występach, w celu 

rozwijania ich zdolności i umiejętności, rozwijania 

kreatywności. 

Promocja zdrowia. 

Zdecydowana większość uprawia sport, codziennie- 

63%, kilka razy w tygodniu- 27%.  
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94% uczniów wie, czym są narkotyki. 

81% uczniów wie, czym są dopalacze. 

Zdecydowana większość ankietowanych  wie, jak 

pomóc osobie zażywającej środki psychoaktywne: 

• 23% poinformowałaby o problemie rodzi-

ców osoby zażywającej narkotyki, 

• 45% skontaktowałaby się z ośrodkiem le-

czenia uzależnień, 

• 11% ankietowanych przekazałaby informa-

cję wychowawcy. 

Większość ankietowanych, bo 71%, twierdzi, że  

w tym roku szkolnym chciałaby uzyskać informacje 

na temat szkodliwości zażywania substancji zakaza-

nych oraz skutków ich przyjmowania na lekcjach 

wychowawczych- 73% wskazań.  

Rodzice wskazują na następujące działania profilak-

tyczne uzależnień i przemocy, które najbardziej 

przemawiają do dzieci i młodzieży: 

• rozwijanie zainteresowań uczniów (np. koła 

zainteresowań)- 56% wskazań, 

• spotkania z policjantem- 48%, 

• warsztaty ze specjalistami ds. profilaktyki- 

44%, 

• zachęcanie uczniów do uprawiania sportu- 

36%, 

• pogadanki z wychowawcą- 32%, 

• filmy, akcentujące skutki nałogu- 32%, 

• zachęcanie uczniów do działalności społecz-

nej (np. praca w samorządzie uczniowskim, 

wolontariacie, harcerstwie)- 32% wskazań. 

Posiadanie zainteresowań. 

Ponad połowa rodziców- 54% wskazała, że rozwija-

nie u dzieci zainteresowań chroni je przed podejmo-

waniem zachowań ryzykownych (sięganiem po al-

kohol, narkotyki, papierosy, dopalacze, itp.).  

 

B. Środowisko rodzinne  

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

Dobre relacje z członkami rodziny. Na ten czynnik 

chroniący wskazali w pierwszej kolejności rodzice 

(96%).  

Formy spędzania czasu wolnego. 

Część ankietowanych uczniów w swoich odpowie-

dziach wskazało, że codziennie gra na komputerze – 

27%. 

Tylko 17% uczniów codziennie czyta książki dla 

przyjemności. 33% przyznało, że nie czyta książek.  

Czas wolny uczniowie spędzają z koleżankami  
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i kolegami- 38% wskazań. 

Pozytywny wpływ rodziny, wartości uczniów wy-

niesione z domów. 

Dla większości ankietowanych rodziców najważniej-

szą wartością jest bezpieczeństwo (81%) i szacunek 

(81%) oraz tolerancja, zdrowie, rodzina (po 73% 

wskazań). 

Efektywność współpracy z rodzicami. 

Wychowawcy przyznają, że współpraca z rodzicami 

nie zawsze podąża w jednym kierunku wychowaw-

czym. Często zmuszeni są do mobilizowania rodzi-

ców, do interesowania się dziećmi, śledzenia wyni-

ków ich pracy.  

Wychowawcy obserwują niską frekwencję na zebra-

niach z rodzicami, nie odbieranie wiadomości – 

dziennik Librus, przez niektórych rodziców, niskie 

statystyki logowań na dziennik Librus, co nieko-

rzystnie wpływa na umocnienie więzi rodzic – 

dziecko. 

C. Czynniki związane ze szkołą i środowiskiem lokalnym oraz sytuacją społeczną 

CZYNNIKI CHRONIĄCE CZYNNIKI RYZYKA 

Szkoła stwarza warunki wspomagające rozwój 

dzieci i młodzieży.  

Dla nauczycieli ważne jest dbanie o wszechstronny 

rozwój uczniów, nie tylko w obszarach bezpośrednio 

związanych z nauczaniem przedmiotów szkolnych.  

Szkoła zapewnia: opiekę, przyjazne, bezpieczne 

i korzystne dla zdrowia ucznia warunki edukacji, 

poszanowanie praw ucznia, warunki prawidłowego 

rozwoju psychofizycznego. 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy  

z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności 

z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz 

kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów 

wprowadzonych do podstawy programowej. 

Wykorzystuje pomoce dydaktyczne zakupione  

w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 

Aktualna sytuacja epidemiologiczna, zagrożenie 

związane z epidemią COVID-19. 

Trwająca wojna w Ukrainie. 

Szkoła systematycznie podejmuje współpracę  

z różnymi instytucjami i organizacjami działają-

cymi w środowisku lokalnym na rzecz rozwoju 

uczniów.  

Szkoła wspiera: rozwój osobowości w  zgodzie 

z  przyjętym systemem wartości, który respektując 

prawa innych, wartości uniwersalne i przyjęte nor-

my, daje możliwości samorealizacji, aktywność po-

znawczą i twórczą, rozwój wrażliwości emocjonalnej 

i wyobraźni społecznej, samowychowanie, samo-

kształcenie i kierowanie własnym rozwojem, prospo-

Prowadzone oddziaływania profilaktyczne. 

Ograniczenie w realizacji rekomendowanych pro-

gramów profilaktycznych, które wiąże się z kosztami 

wdrażania takich programów oraz z powodu braku 

wykwalifikowanej kadry w zakresie realizacji tych 

programów. Zaznaczyć trzeba, że wielokrotnie udo-

wodniono, że nakłady na profilaktykę zwracają się 

chociażby poprzez zmniejszanie kosztów leczenia 

osób uzależnionych. 
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łeczne i prozdrowotne działania ucznia. 

Szkoła otrzymuje finansowe wsparcie w celu od-

świeżenia budynku, remontu sal, czy udoskonalenia 

wyposażenia tak, aby uczniowie czuli, że jest to 

miejsce ważne dla władz lokalnych. 

 

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspie-

ranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym. 

Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kulty-

wowanie tradycji i ceremoniału szkoły oraz aktywne uczestnictwo młodzieży w działaniach Samo-

rządu Uczniowskiego oraz Wolontariatu. 

Podstawowe zasady realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego obejmują: 

• powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracow-

ników szkoły, 

• zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji za-

dań określonych w programie, 

• respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (Dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski), 

• współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (udział placówek, instytucji i organi-

zacji wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

• współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

I. MISJA SZKOŁY  

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miło-

ści ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwar-

ciu się na wartości kultur Europy i świata, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów  

z rówieśnikami, także przedstawicielami innych kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstron-

nym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i społecznym, zapewnia pomoc 

psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego szacunku i uczci-

wości jako postawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturo-

wego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły po-

przez kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się 

zachowań ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska  

o bezpieczeństwo uczniów, nauczycieli i rodziców.  

Ważnym elementem także jest profilaktyka i działania pomocowe na rzecz wsparcia psychicznego 

uczniów w trakcie i po wygaśnięciu epidemii COVID-19. Misją szkoły jest „osiągnięcie zaburzonej 

równowagi między przewartościowanym nauczaniem a niedowartościowanym wychowaniem uzu-

pełnianym o profilaktykę” (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psy-

chicznego”). 
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II. WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ  

Wartości, jakimi będziemy się kierować oraz wpajać je naszym uczniom to:  

• bezpieczeństwo; 

• zdrowie; 

• uczciwość; 

• pracowitość; 

• wytrwałość; 

• rzetelność; 

• prawdomówność; 

• wyrozumiałość; 

• empatia; 

• poszanowanie godności drugiego człowieka; 

• akceptacja i gotowość niesienia pomocy słabszym; 

• poszanowanie wartości rodzinnych, kultury i tradycji innych narodów. 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym 

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  

Model wychowawczy koncepcji szkoły obejmuje kręgi tematyczne: 

1. Zdrowie- edukacja zdrowotna. 

2. Relacje- kształtowanie postaw społecznych. 

3. Kultura- wartości, normy i wzory zachowań. 

4. Bezpieczeństwo- profilaktyka zachowań ryzykownych (problemowych). 

5. Edukacja finansowa- kształtowanie kompetencji finansowych dzieci i młodzieży. 

Uczeń kończący szkołę, posiada następujące cechy: 

• kieruje się w codziennym życiu zasadami etyki i moralności, 

• zna i stosuje zasady dobrych obyczajów i kultury bycia, 

• szanuje siebie i innych, jest odpowiedzialny za siebie i innych,  

• prezentuje aktywną postawę w promowaniu dbałości o środowisko naturalne, 

• zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły,  

• przestrzega zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami zakaź-

nymi (np. COVID-19), 

• zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

• jest tolerancyjny, 

• korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i techno-

logie informatyczne, 

• jest ambitny, kreatywny, odważny, samodzielny, 
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• posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmu-

je odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,  

• zna wartość pieniądza i wie, że pieniądze otrzymuje się za pracę, 

• zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej epi-

demią COVID-19 oraz trwającą w bliskim sąsiedztwie wojną w Ukrainie) oraz czynniki 

chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sa-

nitarnego, 

• rozumie związek między pogorszeniem się stanu zdrowia psychicznego a podejmowaniem 

zachowań ryzykownych i problemów z tym związanych (np. stosowanie substancji psycho-

aktywnych, przemocy, uzależnień behawioralnych), 

• szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

• zna i rozwija swoje zdolności i zainteresowania, 

• integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

IV. CELE OGÓLNE  

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzało-

ści w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności po-

zwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowanie zachowań prozdrowotnych,  

w tym w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie 

właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw 

sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, poszerzanie kompetencji i świadomości znaczenia 

wsparcia w sytuacji kryzysowej osób z najbliższego otoczenia uczniów (rodziców, nauczycieli  

i wychowawców, specjalistów w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, rówieśników), 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej 

na przestrzeganiu norm społecznych oraz umiejętności analizy wzorów, dokonywania wyborów,  

a także doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, kreowanie postaw pro społecznych 

w sytuacji kryzysowej (np. epidemia COVID-19, trwająca wojna), 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia, rozwijanie poczucia odpowie-

dzialności społecznej w sytuacjach kryzysowych zagrażających całemu społeczeństwu, w tym roz-

przestrzenianie się epidemii COVID-19. 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, umie-

jętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 
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2) 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 po-

dejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu war-

tości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu życia oraz 

zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole, budowanie prawidłowych relacji rówieśni-

czych oraz relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub 

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawca-

mi, 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania podmioto-

wych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej pracy z grupą 

uczniów, 

7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub 

opiekunów, 

8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych poprzez możliwość udziału w działaniach  

z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w życiu społecz-

nym, 

9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej i świa-

towej, 

10) wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych, jako 

szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność zapobiegania bez-

radności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych 

skutków (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychiczne-

go”). 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy i umie-

jętności u uczniów, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców z zakresu promocji 

zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat prawi-

dłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, rozpoznawania 

wczesnych objawów używania środków odurzających, środków zastępczych, nowych sub-

stancji psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne 

oraz postępowania w tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów,  

3) doskonalenie kompetencji nauczycieli, wychowawców, rodziców w zakresie profilaktyki 

oraz rozpoznawania wczesnych symptomów depresji u dzieci i młodzieży, 

4) poszerzanie wiedzy uczniów, nauczycieli, rodziców na temat wpływu sytuacji kryzysowej 

(np. wywołanej pandemią COVID-19) na funkcjonowanie każdego człowieka oraz możli-

wości uzyskania pomocy w szkole i poza szkołą, 
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5) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w tym samokontroli, radzenia sobie ze 

stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

6) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów w konstruktywnym podejmo-

waniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu 

życiu, 

7) poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii 

COVID-19, 

8) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli i wychowawców  

w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji, 

9) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki używania 

środków odurzających, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych, norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i roz-

wiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjo-

nowanie w życiu, skierowanych do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli  

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub opieku-

nom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych i profilaktycz-

nych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, środków zastęp-

czych, nowych substancji psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych, a także 

działań podejmowanych na rzecz kompensowania negatywnych skutków przedłużającej się 

epidemii,  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku używania środków odurzających, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

3) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców lub 

opiekunów w przypadku obniżonej kondycji psychicznej, depresji, innych problemów psy-

chologicznych i psychiatrycznych, 

4) przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wycho-

wawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy  

z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, 

5) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących procedurach 

postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy szkół i placówek  

z Policją w sytuacjach zagrożenia narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki uni-

wersalnej, selektywnej i wskazującej. 
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Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz po-

dejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od 

poziomu ryzyka używania przez nich środków odurzających, środków zastępczych, nowych 

substancji psychoaktywnych, 

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub uwa-

runkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów, u których rozpoznano wczesne objawy używania środków odurzają-

cych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby wy-

magające leczenia, 

4) wspieranie uczniów, u których rozpoznano objawy depresji lub obniżenia kondycji psy-

chicznej, a także prowadzenie działań profilaktycznych wobec wszystkich uczniów szkoły. 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów profilaktycznych 

i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb indywidualnych i grupowych 

oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako alternatywnej 

pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby, w tym potrzebę podniesienia 

samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciw-

nych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych, 

4) poszerzenie kompetencji osób oddziałujących na uczniów (nauczycieli, rodziców, wycho-

wawców, specjalistów) w zakresie wczesnego rozpoznawania objawów depresji,   

5) realizowanie Strategii działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych 

wobec dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem oraz w sytuacjach zagrażających 

zdrowiu i bezpieczeństwu uczniów, 

6) włączanie, w razie potrzeby, w Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, o którym 

mowa w art. 127 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe, działań z zakresu przeciwdziałania uży-

waniu środków odurzających, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowa-

ne na: 

• wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

• wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

• odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej  

w szkole, klasie (reintegracja), 

• utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas epi-

demii COVID-19,  

• rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
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• budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

• przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

• przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

• troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

Zadania profilaktyczne programu to: 

• zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

• znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

• promowanie zdrowego stylu życia, 

• kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

• rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków psychoak-

tywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu i narkotyków), 

• eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

• uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, tele-

fonów komórkowych i telewizji, 

• wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych doświadczeń 

życiowych, 

• uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem, 

• uczenie dbałości o zdrowie psychiczne oraz wzmacnianie poczucia oparcia w najbliższym 

środowisku (rodzina, nauczyciele, specjaliści) w sytuacjach trudnych. 

 

V. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH  

1. Dyrektor szkoły: 

• stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

• sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycz-

nego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wycho-

wawczej 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, 

• stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, organizacji, w tym organizacji har-

cerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie  

i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej 

szkoły, 

• współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem szkolnym, oraz Samorządem Ucz-

niowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

• czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

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

nia, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 
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• motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy uczniom 

przeżywającym trudności psychiczne, 

• stwarza warunki do poszukiwania optymalnych rozwiązań w zakresie budowania systemu 

działań wspierających kondycję psychiczną uczniów, 

• inspiruje wszystkie grupy społeczności szkolnej do budowania dobrych wzajemnych relacji 

w środowisku szkolnym, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udziela-

nego wsparcia, 

• stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ i GIS” obowiązują-

cych w okresie pandemii, zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami reżimu sanitarnego 

a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki 

Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wy-

chowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia warun-

ków do realizacji pasji, udziału z zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a także kontak-

tu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

• dokonuje analizy obciążeń nauczycieli, wychowawców i specjalistów czynnościami, anali-

zuje dotychczasowe procedury i regulaminy, aby odciążyć kadrę na rzecz tworzenia warun-

ków do nawiązywania indywidualnych relacji z uczniami i klasami (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomen-

dacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• czuwa nad wykorzystaniem lekcji wychowawczych do budowania systemu wsparcia psy-

chicznego uczniów – wg Raportu Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać 

uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdro-

wia psychicznego” rekomendowane są „zwykłe rozmowy, zainteresowanie przeżyciami 

uczniów, proste zabawy integracyjne, wstępne rozpoznanie dotyczące liczby uczniów o bar-

dzo złej kondycji psychicznej”, 

• czuwa nad współpracą nauczycieli i wychowawców z nauczycielami specjalistami szkol-

nym oraz pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i sku-

tecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów, 

• czuwa nad wykonywaniem zadań przez specjalistów szkoły, którzy powinni włączać się do 

pracy profilaktycznej i wsparcia uczniów i rodziców, służyć doradztwem dla nauczycieli, 

• inicjuje utworzenie systemu wsparcia nauczycieli, wychowawców, specjalistów, którym 

trudno jest wspierać uczniów z uwagi na to, że sami przeżywają stan silnego przygnębienia 

epidemią, przemęczenia lub przechodzą inny kryzys psychiczny (patrz: Raport Instytutu 

Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomen-

dacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada Pedagogiczna: 

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

filaktycznych, w tym w zakresie działań wspierających kondycję psychiczną uczniów po 

okresie długotrwałej nauki zdalnej i izolacji od bezpośrednich kontaktów z rówieśnikami, 
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• dostosowuje wymagania związane z realizacją podstawy programowej do zmniejszonej 

efektywności kształcenia wynikającej z osłabionej kondycji psychicznej uczniów oraz niż-

szej efektywności zdalnego nauczania (patrz: Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej 

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, pro-

filaktyki i zdrowia psychicznego”), 

• dokonuje wyboru programów profilaktycznych wspierających uczniów psychicznie i uczą-

cych umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami czasu epidemii oraz adaptacji do zmienia-

jących się warunków nauki, 

• opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go w porozumie-

niu z Radą Rodziców, 

• opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach za-

grożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją, 

• uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

• uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

3. Nauczyciele: 

• współpracują z wychowawcami klas, innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, innymi 

specjalistami w zakresie realizacji zadań wychowawczych i profilaktycznych, uczestniczą  

w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

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

dla ucznia, 

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

• przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi skutka-

mi epidemii COVID-19, 

• przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „Wytycznych MEiN, MZ, GIS”, obowiązują-

cych w szkole w okresie epidemii COVID-19, 

• udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwa-

łej izolacji społecznej, ograniczeń i nieprzewidywalnych zmian związanych z epidemią 

COVID-19, 

• zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• 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, pasje i rozwój osobowy ucznia, 

4. Wychowawcy klas: 

• diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, zapewniają atmosferę współpracy, zaufania, 

otwartości, wzajemnego wspomagania, 

• rozpoznają potrzeby uczniów w zakresie ochrony zdrowia psychicznego, w tym zagrożenia 

wynikające z długotrwałej izolacji społecznej w okresie epidemii COVID-19, 
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• rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynniki chroniące i czynni-

ki ryzyka, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji uzależniających, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, 

• na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w Szkolnym Pro-

gramie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na 

dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby 

uczniów, 

• przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej 

pracy, 

• zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązują-

cymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

• są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez przewodniczącego 

zespołu, 

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

rami - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długo-

trwałego trwania w stanie epidemii COVID-19,  

• 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, utrzymywanie kontaktów rówieśniczych, rozwijanie 

wzajemnej pomocy i współpracy grupowej, 

• 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 własnych kompetencji wychowawczych. 

5. Zespół wychowawców: 

• opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży demorali-

zacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami działającymi na rzecz 

uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania nieobecności, karania, nagra-

dzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

• analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

• ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, w tym 

rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

• przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej i profilaktycz-

nej szkoły, 

• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów. 

6. Nauczyciele specjaliści: 
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• diagnozują środowisko wychowawcze, 

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• zapewniają uczniom pomoc psychologiczno- pedagogiczną w odpowiednich formach, 

• współpracują z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej lub 

stałej opieki, wsparcia psychologicznego, 

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

• współpracują z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, udzielają 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

• współpracują z instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły, po-

szerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologicz-

no-pedagogiczną, 

• wpierają nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji pro-

blemów uczniów, a także w udzielaniu im wsparcia,  

• współpracują z wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-

pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy 

uczniów, 

• włączają się do pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służą 

doradztwem dla nauczycieli, wspierają ich w identyfikowaniu problemów uczniów i organi-

zowaniu działań wspierających, integracyjnych, profilaktycznych, 

• promują budowanie dobrych, wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami społeczno-

ści szkolnej, jako czynnika zwiększającego skuteczność i efektywność udzielanego wspar-

cia. 

7. Rodzice: 

• współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 

• uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

• uczestniczą w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• uczestniczą w wywiadówkach/ zebraniach 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 Szkolny Program Wy-

chowawczo-Profilaktyczny. 

8. Samorząd Uczniowski: 

• jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświato-

wej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organi-

zacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem, 

• uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
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• uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowania szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów, 

• współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  

• prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących,  

• 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. 

 

VI. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

Szczegółowe cele do pracy w danym roku szkolnym wynikają z diagnozy przeprowadzonej w szko-

le z uwzględnieniem wytycznych MEiN w zakresie ochrony zdrowia psychicznego uczniów. Od-

niesienie do poszczególnych sfer rozwoju pozwoli harmonijnie oddziaływać na rozwój uczniów  

w poszczególnych obszarach.  

Obszar rozwoju intelektualnego: 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia oczekiwania uczniów. W roku szkolnym 2022/2023 

przyjęto standard: 75% uczniów uczestniczy w szkolnych kołach zainteresowań i innych 

formach aktywności. 

3. Wszyscy uczniowie wymagający wsparcia uzyskają pomoc w odpowiedniej formie.  

4. Poprawa frekwencji uczniów na zajęciach lekcyjnych. Przyjęto standard: 98% uczniów sys-

tematycznie realizuje obowiązek szkolny. 

5. Zwiększenie udziału uczniów w konkursach i zawodach. 

6. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego 

wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. 

Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych – szkolenie  

w tym zakresie. 

Obszar rozwoju społecznego:  

1. Integracja zespołów klasowych.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2022/2023 przyjęto 

standard: powyżej 90% uczniów przestrzega szkolnych norm i zasad.  

3. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

4. Zapobieganie uzależnieniu od Internetu wśród dzieci i młodzieży, poprzez zwrócenie uwagi 

na problem nadużywania Internetu przez młodych ludzi za pośrednictwem komputera  

i urządzeń przenośnych. Promowanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

Obszar rozwoju fizycznego: 

1. Kształtowanie umiejętności podejmowania i realizacji zachowań prozdrowotnych. 

2. Prowadzenie zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych. 
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3. 100% uczniów jest świadomych zależności pomiędzy odpowiednim stylem życia a zdro-

wiem. 

4. 100% uczniów zna reguły sanitarne obowiązujące w czasie epidemii COVID-19. 

5. 100% uczniów zna zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej 

wywołanej epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikający-

mi z długotrwałej izolacji społecznej. 

Obszar rozwoju emocjonalnego: 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Objęcie szczególną opieką uczniów przeżywających problemy osobiste przez wychowaw-

ców i psychologa szkolnego, a także zwrócenie uwagi na uczniów mających problemy psy-

chiczne we współpracy w tym zakresie z rodzicami poprzez indywidualne porady i konsul-

tacje, rozmowy na temat problemów dziecka, wskazywanie instytucji zajmujących się po-

mocą dla dziecka.  

3. Organizacja szkolenia dla nauczycieli na temat depresji dzieci i młodzieży. 

4. W zależności od możliwości zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli nt. budowania po-

czucia wartości u dziecka. Rekomendowanym programem jest program „Spójrz inaczej - 

program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla klas IV- VI szkół podstawowych” lub 

„Apteczka pierwszej pomocy”, którego celem jest rozwijanie u uczniów w wieku 8-12 lat 

umiejętności radzenia sobie ze stresem i trudnościami, a także kształtowanie postaw opty-

mizmu, empatii, wytrwałości i wiary w siebie.  

5. Włączenie w tematykę godzin wychowawczych tematów związanych ze zdrowiem psy-

chicznym – radzeniem sobie ze stresem, emocjami, wskazywanie miejsc, gdzie można zna-

leźć pomoc, poczuciem własnej wartości i samoakceptacji. 

Obszar rozwoju duchowego: 

1. Upowszechnienie wiedzy na temat obowiązujących w szkole norm i wartości. 

2. Wychowawcy zapoznają uczniów i rodziców z systemem wartości przyjętych w koncepcji 

pracy szkoły oraz regulacjami prawa wewnątrzszkolnego.  

3. 90% uczniów w swoich zachowaniach kieruje się normami wynikającymi z przyjętych  

w szkole wartości. 

VII. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNYCH- SPOSOBY REALIZACJI 

Treści wychowawcze i profilaktyczne skierowane do uczniów – dostosowane do ich potrzeb rozwo-

jowych – można odnaleźć w podstawach programowych przedmiotów kształcenia ogólnego dla 

szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną. Działania wy-

chowawczo- profilaktyczne powinny być kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – 

przekazywaniem wiedzy, m. in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz na poszczególnych 

przedmiotach. Wskazują one wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności nie-

zbędne dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycznej (rozwój bio-

logiczny), psychicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój mo-

ralny).  
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Realizacja treści przewidzianych do realizacji zarówno na poszczególnych przedmiotach, jak  

i godzinach do dyspozycji wychowawcy. 

Treści wychowawczo- profilaktyczne do realizacji w klasach I- III 

Obszar Zadania- klasy I - III 

Zdrowie – edukacja 

zdrowotna 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia; 

Zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny oso-

bistej i aktywności fizycznej; 

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl życia 

w aspekcie fizycznym i psychicznym; 

Kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie; 

Rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody  

w swoim środowisku; 

Kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego; 

Uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt  

i roślin; 

Kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności ade-

kwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

Relacje – kształtowanie 

postaw społecznych 

Kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych; 

Rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń; 

Kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł; 

Kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z rówie-

śnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z zacho-

waniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej; 

Przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania własne-

go i innych ludzi; 

Zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju; 

Rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów  

i sporów. 

Kultura – wartości, nor-

my, wzory zachowań 

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytua-

cjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się; 

Kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, od-

różniania dobra od zła; 

Kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji  

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, 

określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 

dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym  
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i lokalnym, uczestniczenie w życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, 

szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach organizowanych przez najbliższą 

społeczność; 

Kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami literackimi  

i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami architektury i sztuk 

plastycznych należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, 

wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 

Kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od religii, 

statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju intelektualnego i fi-

zycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie działań w celu zapo-

biegania dyskryminacji; 

Inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, 

wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i otocze-

nia; 

Przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawo-

dów; 

Przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie  

i rozwijanie własnych zainteresowań; 

Wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością lokal-

ną; 

Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach 

ekspresji; 

Kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie ciekawo-

ści poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania od-

powiedzialności za swoje decyzje i działania; 

Kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej na-

rodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw. 

Bezpieczeństwo – profi-

laktyka zachowań ryzy-

kownych (problemowych) 

Zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych sytuacjach 

życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji zagrożenia 

życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych; 

Kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii informacyjno-

komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wy-

nikających z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczą-

cych korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 

Przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i urzą-

dzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i porusza-

nia się po drogach; 

Przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, zapo-

biegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 

Kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie,  

w miejscu nauki i zabawy. 

Edukacja finansowa- 

kształtowanie kompetencji 

Zapoznanie dzieci z pojęciem pieniądza, zarabiania, racjonalnego wydawania 

pieniędzy, oszczędzania, ryzyka. 
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finansowych dzieci  Kształtowanie wiedzy o tym, czym są pieniądze, uświadamianie, że jest 

to narzędzie, które może pomóc im w realizacji celów i marzeń, ale nigdy 

nie sprawi, że będą lepszymi lub gorszymi ludźmi od innych. 

Doradztwo zawodowe Realizacja programu doradztwa zawodowego uwzględniający wewnątrz-

szkolny system doradztwa zawodowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego 

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Grębkowie. 

Treści wychowawczo- profilaktyczne do realizacji w klasach IV- VIII 

Obszar 
Zadania 

Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw spo-

łecznych 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji 

stanowiącej 

podstawę 

współdziała-

nia.  Kształ-

towanie umie-

jętności aser-

tywnego wy-

rażania wła-

snych potrzeb.  

Rozwijanie 

wrażliwości 

na potrzeby  

i trudności 

innych ludzi.  

Kształtowanie 

postawy sza-

cunku i zro-

zumienia wo-

bec innych 

osób.   

Rozwijanie 

zdolności do 

inicjowania  

i podtrzymy-

wania znaczą-

cych głęb-

szych relacji.   

Budowanie 

atmosfery 

wzajemnego 

szacunku w 

społeczności 

szkolnej. 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozumienia in-

nych, która 

sprzyja efek-

tywnej współ-

pracy.   

Wyzwalanie 

chęci do działa-

nia na rzecz 

innych osób  

w celu poprawy 

ich sytuacji 

(wolontariat).  

Rozwijanie po-

czucia przyna-

leżności do gru-

py (samorząd 

uczniowski, 

drużyna).  

Kształtowanie 

otwartości na 

doświadczenia 

innych ludzi, ich 

sposobów roz-

wiązywania 

problemów, na 

nową wiedzę.  

Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli 

osób znaczących 

i autorytetów. 

Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy  

w dążeniu do 

osiągnięcia 

celu.  Uwrażli-

wianie na różne 

obszary ludz-

kich proble-

mów i potrzeb 

poprzez krze-

wienie potrzeby 

udzielania po-

mocy (wolonta-

riat).  Rozwija-

nie umiejętno-

ści komunika-

cyjnych: wyra-

żanie własnych 

opinii, przeko-

nań i poglądów.  

Rozwijanie 

świadomości 

roli i wartości 

rodziny w życiu 

człowieka.   

Rozwijanie 

samorządności. 

Kształtowanie 

umiejętności 

wchodzenia  

w interakcje  

z ludźmi  

w sposób za-

pewniający 

zadowolenie 

obydwu stron.   

Kształtowanie 

umiejętności 

szukania inspi-

racji, rozwijanie 

własnej krea-

tywności.  

Rozwijanie 

odpowiedzial-

ności za siebie  

i innych (wo-

lontariat). 

Rozwijanie 

umiejętności 

poszukiwania 

takich rozwią-

zań, które stwa-

rzają obopólne 

korzyści dla 

obydwu stron.   

Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania 

pozytywnych 

aspektów działa-

nia zespołowego 

poprzez doce-

nienie różnic 

zdań i wiedzy, 

doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji.  

Rozwijanie po-

trzeby ciągłego 

doskonalenia 

siebie, jako jed-

nostki, członka 

rodziny i społe-

czeństwa. 

Bezpieczeń-

stwo – profi-

Redukowanie 

agresywnych 

Rozwijanie 

umiejętności 

Dostarczenie 

wiedzy na te-

Rozwijanie 

postaw opar-

Propagowanie 

wiedzy na temat 
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laktyka za-

chowań ryzy-

kownych 

(problemo-

wych) 

zachowań 

poprzez ucze-

nie sposobów 

rozwiązywa-

nia proble-

mów.  Budo-

wanie atmos-

fery otwarto-

ści i przyzwo-

lenia na dys-

kusję.  

Uświadamia-

nie zagrożeń 

wynikających 

z korzystania 

z nowocze-

snych techno-

logii informa-

cyjnych.  

Zwiększanie 

wiedzy na 

temat środ-

ków uzależ-

niających  

i zagrożeń  

z nimi zwią-

zanych.   

Rozwijanie 

umiejętności 

troski o wła-

sne bezpie-

czeństwo  

w relacjach  

z innymi. 

prowadzenia 

rozmowy  

w sytuacji kon-

fliktu – podsta-

wy negocjacji  

i mediacji.  

Rozwijanie 

umiejętności 

identyfikowania 

przyczyn wła-

snego postępo-

wania.  Doko-

nywanie analizy 

wpływu nasta-

wienia do siebie 

i innych na mo-

tywację do po-

dejmowania 

różnorodnych 

zachowań.  

Rozwijanie po-

czucia osobistej 

odpowiedzial-

ności, zachęca-

nie do angażo-

wania się w 

prawidłowe  

i zdrowe za-

chowania.  Do-

skonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

uzależnienia od 

komputera  

i Internetu. 

mat osób i in-

stytucji świad-

czących pomoc 

w trudnych 

sytuacjach.   

Budowanie 

atmosfery 

wsparcia i zro-

zumienia  

w sytuacji pro-

blemowej oraz 

promowanie 

rzetelnej wie-

dzy mającej na 

celu zreduko-

wanie lęku.  

Rozwijanie 

umiejętności 

radzenia sobie  

z własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz 

z zachowaniami 

agresywnymi.  

Kształtowanie 

przekonań do-

tyczących zna-

czenia posiada-

nych informa-

cji, których 

wykorzystanie 

pomaga w re-

dukowaniu lęku 

w sytuacjach 

kryzysowych.  

Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej 

prawa do pry-

watności,  

w tym do 

ochrony danych 

osobowych 

oraz ograniczo-

nego zaufania 

do osób pozna-

nych w sieci. 

tych na odpo-

wiedzialności 

za dokonywane 

wybory i postę-

powanie.  Do-

starczenie wie-

dzy z zakresu 

prawa dotyczą-

cego postępo-

wania w spra-

wach nielet-

nich.  Przeciw-

działanie ryzy-

kownym za-

chowaniom 

seksualnym.  

Rozwijanie 

umiejętności 

reagowania w 

sytuacjach kry-

zysowych, nie-

sienia pomocy 

dotkniętym 

nimi osobom 

oraz minimali-

zowania ich 

negatywnych 

skutków.  Roz-

wijanie umie-

jętności lepsze-

go rozumienia 

siebie poprzez 

poszukiwanie  

i udzielanie 

odpowiedzi na 

pytania: Kim 

jestem?, Jakie 

są moje cele  

i zadania ży-

ciowe? 

prawnych i mo-

ralnych skutków 

posiadania, za-

żywania i roz-

prowadzania 

środków psycho-

aktywnych.  

Rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystywa-

nia elementów 

negocjacji i me-

diacji w sytuacji 

rozwiązywania 

konfliktów.  

Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania 

działań zgod-

nych ze zweryfi-

kowanymi źró-

dłami wiedzy.  

Utrwalanie 

umiejętności 

oceny konse-

kwencji podej-

mowanych dzia-

łań dla siebie  

i dla innych – 

określanie alter-

natywnych roz-

wiązań proble-

mu.  Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w sy-

tuacji konfliktu – 

podstawy nego-

cjacji i mediacji. 

Zdrowie – 

edukacja 

zdrowotna 

Nabycie pod-

stawowej 

wiedzy na 

temat stresu.  

Inspirowanie 

młodzieży do 

myślenia o 

Zachęcanie 

uczniów do 

pracy nad wła-

sną motywacją 

oraz analizą 

czynników, 

które ich demo-

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych cech 

osobowości.  

Kształtowanie 

konstruktywne-

Kształtowanie 

postawy proak-

tywnej, w której 

uczeń przejmu-

je inicjatywę, 

ale też odpo-

wiedzialność za 

Kształtowanie 

postawy uczniów 

nastawionej na 

rozwiązania – 

charakteryzują-

cej się samo-

świadomością, 
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własnej mo-

tywacji do 

działania.  

Nabywanie 

umiejętności 

gromadzenia  

i porządko-

wania wiedzy 

o sobie.  

Kształtowanie 

postaw otwar-

tych na po-

szukiwanie 

pomocy oraz 

porady, kiedy 

zaczynają się 

trudności  

i kiedy wybór 

jest ważny  

i trudny.  

Kształtowanie 

postaw proz-

drowotnych 

poprzez pro-

mowanie ak-

tywnego  

i zdrowego 

stylu życia. 

tywują.  Kształ-

towanie umie-

jętności podej-

mowania i reali-

zacji zachowań 

prozdrowot-

nych.  Prezen-

towanie sposo-

bów pokonywa-

nia własnych 

słabości oraz 

akceptowania 

ograniczeń  

i niedoskonało-

ści. 

go obrazu wła-

snej osoby, np. 

świadomość 

mocnych i sła-

bych stron.  

Rozwijanie 

właściwej po-

stawy wobec 

zdrowia i życia, 

jako najważ-

niejszych war-

tości. Doskona-

lenie i wzmac-

nianie zdrowia 

fizycznego.  

 

swoje działania, 

decyzje.  

Kształtowanie 

umiejętności 

świadomego 

wyznaczania 

sobie konkret-

nych celów.  

Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji 

zadań.  Podno-

szenie poczucia 

własnej warto-

ści poprzez 

określanie oso-

bistego poten-

cjału.  Kształ-

towanie świa-

domości wła-

snego ciała  

z uwzględnie-

niem zmian 

fizycznych  

i psychicznych 

w okresie doj-

rzewania. 

wyobraźnią, 

kreatywnością.  

Kształtowanie 

umiejętności 

wyznaczania 

sobie celów 

krótko i długo-

terminowych.  

Rozwijanie 

umiejętności 

ustalania priory-

tetów uwzględ-

niając kryteria 

ważności i pilno-

ści.  Rozwijanie 

umiejętności 

oceny własnych 

możliwości.  

Kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej wy-

korzystania ru-

chu w życiu 

człowieka, jako 

skutecznego 

sposobu dbania  

o zdrowie psy-

chiczne. 

Kultura – 

wartości, 

normy i wzo-

ry zachowań 

Zapoznanie  

z rolą zainte-

resowań w 

życiu czło-

wieka.  

Uwrażliwia-

nie na kwestie 

moralne, np. 

mówienia 

prawdy, 

sprawiedliwe-

go traktowa-

nia.  Kształ-

towanie pozy-

tywnego sto-

sunku do pro-

cesu kształce-

nia.  Kształ-

towanie po-

trzeby uczest-

nictwa w kul-

turze. 

Rozwijanie za-

interesowań  

i pasji uczniów.  

Budowanie sa-

moświadomości 

dotyczącej 

praw, wartości, 

wpływów oraz 

postaw.  Rozwi-

janie umiejętno-

ści wyrażania 

własnych emo-

cji.  Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się 

z uwzględnie-

niem sytuacji  

i miejsca. 

Rozwój zainte-

resowań, posze-

rzenie autono-

mii i samo-

dzielności.  

Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście ana-

lizy wpływów 

rówieśników  

i mediów na 

zachowanie.  

Dokonywanie 

analizy postaw, 

wartości, norm 

społecznych, 

przekonań  

i czynników, 

które na nie 

wpływają.  

Rozwijanie 

szacunku dla 

kultury i dorob-

ku narodowego. 

Popularyzowa-

nie alternatyw-

nych form spę-

dzania czasu 

wolnego.  Roz-

wijanie pozy-

tywnego sto-

sunku do proce-

su kształcenia  

i samokształce-

nia, zaangażo-

wania w zdo-

bywanie wiedzy 

i umiejętności.  

Rozwijanie 

takich cech jak: 

pracowitość, 

odpowiedzial-

ność, prawdo-

mówność, rze-

telność i wy-

trwałość.  

Umacnianie 

więzi ze spo-

łecznością lo-

kalną. 

Popularyzowanie 

wiedzy o różni-

cach kulturo-

wych oraz rozwi-

janie umiejętno-

ści korzystania  

z niej w kontak-

cie z przedstawi-

cielami innych 

narodowości.  

Popularyzowanie 

wiedzy i rozwi-

janie świadomo-

ści na temat za-

sad humanitary-

zmu.  Rozwija-

nie poczucia 

odpowiedzialno-

ści społecznej 

poprzez podej-

mowanie działań 

na rzecz lokalnej 

społeczności. 
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Edukacja fi-

nansowa- 

kształtowanie 

kompetencji 

finansowych 

dzieci i mło-

dzieży 

Podniesienie poziomu wiedzy o finansach oraz wprowadzenie w podstawy finansów tak, 

aby dzieci potrafiły lepiej funkcjonować w społeczeństwie. 

1. Tematyka lekcji może dotyczyć: historii pieniądza, wartości pieniądza, podstaw ekonomii, 

zarządzania finansami osobistymi, roli i funkcji banków, jak również umiejętności kry-

tycznego myślenia, wpływu reklam na nasze decyzje zakupowe. Wdrażanie do zastosowa-

nia tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich. 

Doradztwo 

zawodowe 

Realizacja programu doradztwa zawodowego uwzględniający wewnątrzszkolny system 

doradztwa zawodowego Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Szkoły Podstawowej im. Hen-

ryka Sienkiewicza w Grębkowie. 

VIII. ZASADY EWALUACJI PROGRAMU WYCHOWAWCZO -PROFILAKTYCZNEGO 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych 

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

profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

2) analizę dokumentacji, 

3) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 

6) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, analizy przypadków. 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół powołany 

przez Dyrektora.  

IX. UWAGI KOŃCOWE  

Ponieważ program wychowawczo-profilaktyczny jest dokumentem ogólnym, wskazującym kieru-

nek pracy wychowawczo-profilaktycznej, każdy wychowawca corocznie powinien uszczegółowić 

przewidywane działania i ująć je w formie planu pracy wychowawczo-profilaktycznej klasy. Co-

rocznie również opracowywany jest Kalendarz uroczystości szkolnych. 

 

Projekt Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktyczny został przedstawiony Radzie Pedago-

gicznej w dniu 12.09.2022 r. 

Przyjęty do realizacji uchwałą Rady Rodziców  2/19/09/2022/2023 


