
SZKOLNY PROGRAM WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY

PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. HENRYKA SIENKIEWICZA

W GRĘBKOWIE

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. z 2019 r. poz. 2215
ze zm.).

4) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1327
ze zm.).

5) Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1082).
6) Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.).
7) Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r.

poz. 852 ze zm.).
8) Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.).
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
(Dz.U. z 2020 r. poz. 1449).

10) Podstawowe  kierunki  realizacji  polityki  oświatowej  państwa  w  roku  szkolnym
2021/2022.

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).



WSTĘP

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Publicznej  Szkole Podstawowej
im.  Henryka Sienkiewicza  opiera się na hierarchii  wartości przyjętej  przez Radę Pedagogiczną,
Radę 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. 

Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy w za-
kresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym czynników
chroniących i czynników ryzyka, z uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem substancji
uzależniających, środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych, problemu używa-
nia gier komputerowych przez dzieci i młodzież oraz:

 wyników ewaluacji wewnętrznej,

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Dyrektora,

 wniosków i analiz z pracy wychowawców klas,

 dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły
opracowana przez Dyrektora,  uwagi,  spostrzeżenia,  wnioski  nauczycieli,  uczniów, rodzi-
ców),

 analizy podstawowych kierunków realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2021/2022.

Podstawowym celem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest wspiera-
nie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, ryzykownym.
Ważnym elementem realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego jest kultywo-
wanie tradycji i ceremoniału szkoły.
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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”).

II.  WARTOŚCI UZNAWANE PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ SZKOLNĄ

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

 uczciwość;

 pracowitość;

 wytrwałość;

 rzetelność;

 prawdomówność;

 wyrozumiałość;

 empatia;

 poszanowanie godności drugiego człowieka;
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 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,

 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 epide-
mią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi z długotrwałej
izolacji społecznej i reżimu sanitarnego,

 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.
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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),

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, umiejęt-
ności i postaw określonych w sylwetce absolwenta,

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,
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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 świato-
wej,

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  psychicz-
nego”).

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,

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,
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Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, do-
stosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwią-
zywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, środków zastępczych, no-
wych substancji psychoaktywnych, wpływu niskiego poziomu kondycji psychicznej na funkcjono-
wanie 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 po-
stępowania 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 uniwer-
salnej, selektywnej i wskazującej.

Działalność profilaktyczna obejmuje:

1) wspieranie wszystkich uczniów w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podej-
mowanie 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.
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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 używa-
niu 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,

 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,
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 uświadamianie niebezpieczeństw związanych z nadużywaniem komputera, Internetu, telefo-
nów 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 psychofizyczne-
go poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy poziom pracy wychowaw-
czej 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
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 ocenia-
nia, praw uczniów, kompetencji organów szkoły,

 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,
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 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 pedagogiem szkolnym oraz pracowni-
kami poradni psychologiczno-pedagogicznych w celu szybkiego i skutecznego 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,

 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 zmieniają-
cych 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.
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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 CO-
VID-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,

 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 Progra-
mie 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 procedura-
mi - uwzględniają trudności w funkcjonowaniu uczniów w szkole wynikające z długotrwa-
łego trwania w stanie epidemii COVID-19, 
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 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. Pedagog szkolny:

 diagnozuje środowisko wychowawcze,

 uczestniczy  w poszukiwaniu  nowych rozwiązań na  rzecz  budowania  szkolnego systemu
ochrony zdrowia psychicznego uczniów,

 zapewnia uczniom pomoc pedagogiczną w odpowiednich formach,

 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej  troski wychowawczej  lub
stałej opieki, wsparcia psychologicznego,

 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 instytucjami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i pla-
cówkami poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią
psychologiczno-pedagogiczną,

 wpiera nauczycieli, wychowawców, inne osoby pracujące z uczniami w identyfikacji pro-
blemów uczniów, a także w udzielaniu im wsparcia, 

 współpracuje z wychowawcami, a także pracownikami poradni psychologiczno-pedagogicz-
nych w celu szybkiego i skutecznego reagowania na zaobserwowane problemy uczniów,
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 włącza się do pracy profilaktycznej i bezpośredniego wsparcia uczniów i rodziców, służy
doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w identyfikowaniu problemów uczniów i organizo-
waniu działań wspierających, integracyjnych, profilaktycznych,

 promuje 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 Wycho-
wawczo-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,

 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 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.

VI. SZCZEGÓŁOWE CELE WYCHOWAWCZE DO REALIZACJI W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

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. 
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Obszar rozwoju intelektualnego:

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów.
2. Oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia  oczekiwania uczniów. W roku szkolnym 2021/2022

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.

Obszar rozwoju społecznego: 

1. Integracja lub reintegracja zespołów klasowych. 
2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm. W roku szkolnym 2021/2022 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. Przeprowadzenie zajęć sprzyjających kształtowaniu postaw prozdrowotnych.
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. Przeprowadzenie zajęć na temat umiejętności samooceny i rozpoznawania swoich predyspo-

zycji.
3. Przeprowadzenie zajęć kształcących umiejętność rozpoznawania własnych emocji.
4. 100% uczniów potrafi wskazać swoje mocne i słabe strony. 
5. 98% uczniów potrafi  wskazać  konstruktywne sposoby rozwijania  swoich predyspozycji  

i pokonywania potencjalnych trudności. 

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.
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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-cho-
wawczo - profilaktyczne powinny być kierowane do uczniów równolegle z ich kształceniem – prze-
kazywaniem wiedzy, m. in. podczas zajęć z wychowawcą klasy oraz na poszczególnych przedmio-
tach. Wskazują one wartości, pozytywne postawy, kompetencje oraz umiejętności nie-zbędne dla
prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży w czterech sferach: fizycznej (rozwój bio-logiczny), psy-
chicznej (rozwój poznawczy i emocjonalny), społecznej i aksjologicznej (rozwój moralny). 

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 ob-
serwacji 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 po-
moc  słabszym  i  potrzebującym,  umiejętności  rozwiązywania  konfliktów  
i sporów.

Kultura – wartości, nor-
my, wzory zachowań

Kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych sytu-
acjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;
Kształtowanie  umiejętności  analizy prostych sytuacji  wychowawczych,  od-
różniania dobra od zła;
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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  
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 (problemo-
wych)

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-komuni-
kacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy przy kom-
puterze na zdrowie i kontakty społeczne oraz niebezpieczeństw wynikających
z anonimowości kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących korzysta-
nia 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 
finansowych dzieci 

Zapoznanie dzieci z pojęciem pieniądza, zarabiania, racjonalnego wydawania
pieniędzy, oszczędzania, ryzyka.
Kształtowanie wiedzy o tym, czym są pieniądze, uświadamianie, że jest to na-
rzędzie, które może pomóc im w realizacji celów i marzeń, ale nigdy nie spra-
wi, że będą lepszymi lub gorszymi ludźmi od innych.
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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 ko-
munikacji sta-
nowiącej pod-
stawę współ-
działania.  
Kształtowanie
umiejętności 
asertywnego 
wyrażania 
własnych po-
trzeb.  Rozwi-
janie wrażli-
wości na po-
trzeby 
i trudności in-
nych ludzi.  
Kształtowanie
postawy sza-
cunku i zrozu-
mienia wobec 
innych osób.  
Rozwijanie 
zdolności do 
inicjowania 
i podtrzymy-
wania znaczą-
cych głęb-
szych relacji.  
Budowanie at-
mosfery wza-
jemnego sza-
cunku w spo-
łeczności 
szkolnej.

Rozwijanie 
umiejętności ro-
zumienia in-
nych, która 
sprzyja efektyw-
nej współpracy. 
Wyzwalanie 
chęci do działa-
nia na rzecz in-
nych osób 
w celu poprawy 
ich sytuacji (wo-
lontariat).  Roz-
wijanie poczucia
przynależności 
do grupy (samo-
rząd uczniow-
ski, drużyna).  
Kształtowanie 
otwartości na 
doświadczenia 
innych ludzi, ich
sposobów roz-
wiązywania pro-
blemów, 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 sa-
morządności.

Kształtowanie 
umiejętności 
wchodzenia 
w interakcje 
z ludźmi 
w sposób za-
pewniający za-
dowolenie oby-
dwu stron.  
Kształtowanie 
umiejętności 
szukania inspi-
racji, rozwijanie
własnej kre-
atywności.  
Rozwijanie od-
powiedzialności
za siebie 
i innych (wo-
lontariat).

Rozwijanie 
umiejętności po-
szukiwania ta-
kich rozwiązań, 
które stwarzają 
obopólne korzy-
ści dla obydwu 
stron.  
Rozwijanie 
umiejętności do-
strzegania pozy-
tywnych aspek-
tów działania ze-
społowego po-
przez docenienie 
różnic zdań i 
wiedzy, do-
świadczeń, spe-
cjalizacji, kom-
petencji.  Rozwi-
janie potrzeby 
ciągłego dosko-
nalenia siebie, 
jako jednostki, 
członka rodziny i
społeczeństwa.

Bezpieczeń-
stwo – profi-
laktyka za-
chowań ryzy-
kownych 
(problemo-
wych)

Redukowanie 
agresywnych 
zachowań po-
przez uczenie 
sposobów roz-
wiązywania 
problemów.  
Budowanie at-
mosfery 
otwartości i 
przyzwolenia 
na dyskusję.  
Uświadamia-
nie zagrożeń 

Rozwijanie 
umiejętności 
prowadzenia 
rozmowy 
w sytuacji kon-
fliktu – podsta-
wy negocjacji 
i mediacji.  Roz-
wijanie umiejęt-
ności identyfi-
kowania przy-
czyn własnego 
postępowania.  
Dokonywanie 

Dostarczenie 
wiedzy na te-
mat osób i in-
stytucji świad-
czących pomoc 
w trudnych sy-
tuacjach.  
Budowanie at-
mosfery wspar-
cia i zrozumie-
nia 
w sytuacji pro-
blemowej oraz 
promowanie 

Rozwijanie po-
staw opartych 
na odpowie-
dzialności za 
dokonywane 
wybory i postę-
powanie.  Do-
starczenie wie-
dzy z zakresu 
prawa dotyczą-
cego postępo-
wania w spra-
wach nielet-
nich.  Przeciw-

Propagowanie 
wiedzy na temat 
prawnych i mo-
ralnych skutków 
posiadania, zaży-
wania i rozpro-
wadzania środ-
ków psychoak-
tywnych.  Roz-
wijanie umiejęt-
ności wykorzy-
stywania ele-
mentów negocja-
cji i mediacji w 
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wynikających 
z korzystania 
z nowocze-
snych techno-
logii informa-
cyjnych.  
Zwiększanie 
wiedzy na te-
mat środków 
uzależniają-
cych 
i zagrożeń 
z nimi zwią-
zanych.  
Rozwijanie 
umiejętności 
troski o wła-
sne bezpie-
czeństwo 
w relacjach 
z innymi.

analizy wpływu 
nastawienia do 
siebie i innych 
na motywację 
do podejmowa-
nia różnorod-
nych zachowań. 
Rozwijanie po-
czucia osobistej 
odpowiedzialno-
ści, zachęcanie 
do angażowania 
się w prawidło-
we 
i zdrowe zacho-
wania.  Dosko-
nalenie umiejęt-
ności rozpozna-
wania sympto-
mów uzależnie-
nia od kompute-
ra 
i Internetu.

rzetelnej wie-
dzy mającej na 
celu zreduko-
wanie lęku.  
Rozwijanie 
umiejętności ra-
dzenia sobie 
z własnymi ne-
gatywnymi 
emocjami oraz 
z zachowaniami
agresywnymi.  
Kształtowanie 
przekonań do-
tyczących zna-
czenia posiada-
nych informa-
cji, których wy-
korzystanie po-
maga w reduko-
waniu lęku w 
sytuacjach kry-
zysowych.  
Rozwijanie 
świadomości 
dotyczącej pra-
wa do prywat-
ności, 
w tym do 
ochrony danych
osobowych 
oraz ograniczo-
nego zaufania 
do osób pozna-
nych w sieci.

działanie ryzy-
kownym zacho-
waniom seksu-
alnym.  Rozwi-
janie umiejętno-
ści reagowania 
w sytuacjach 
kryzysowych, 
niesienia pomo-
cy dotkniętym 
nimi osobom 
oraz minimali-
zowania ich ne-
gatywnych 
skutków.  Roz-
wijanie umiejęt-
ności lepszego 
rozumienia sie-
bie poprzez po-
szukiwanie 
i udzielanie od-
powiedzi na py-
tania: Kim je-
stem?, Jakie są 
moje cele 
i zadania życio-
we?

sytuacji rozwią-
zywania konflik-
tów.  Rozwijanie
umiejętności po-
dejmowania 
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 roz-
mowy w sytuacji
konfliktu – pod-
stawy negocjacji 
i mediacji.

Zdrowie – 
edukacja 
zdrowotna

Nabycie pod-
stawowej wie-
dzy na temat 
stresu.  Inspi-
rowanie mło-
dzieży do my-
ślenia o wła-
snej motywa-
cji do działa-
nia.  Nabywa-
nie umiejętno-
ści gromadze-
nia 
i porządkowa-
nia wiedzy o 
sobie.  Kształ-
towanie po-
staw otwar-
tych na poszu-
kiwanie po-

Zachęcanie 
uczniów do pra-
cy nad własną 
motywacją oraz 
analizą czynni-
ków, które ich 
demotywują.  
Kształtowanie 
umiejętności po-
dejmowania i 
realizacji zacho-
wań prozdro-
wotnych.  Pre-
zentowanie spo-
sobów pokony-
wania własnych 
słabości oraz ak-
ceptowania 
ograniczeń 
i niedoskonało-

Kształtowanie 
umiejętności 
rozpoznawania 
własnych cech 
osobowości.  
Kształtowanie 
konstruktywne-
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-

Kształtowanie 
postawy proak-
tywnej, w której
uczeń przejmu-
je inicjatywę, 
ale też odpo-
wiedzialność za
swoje działania,
decyzje.  
Kształtowanie 
umiejętności 
świadomego 
wyznaczania 
sobie konkret-
nych celów.  
Rozwijanie 
umiejętności 
hierarchizacji 
zadań.  Podno-
szenie poczucia

Kształtowanie 
postawy uczniów
nastawionej na 
rozwiązania – 
charakteryzują-
cej się samo-
świadomością, 
wyobraźnią, kre-
atywnością.  
Kształtowanie 
umiejętności wy-
znaczania sobie 
celów krótko i 
długotermino-
wych.  Rozwija-
nie umiejętności 
ustalania priory-
tetów uwzględ-
niając kryteria 
ważności i pilno-
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mocy oraz po-
rady, kiedy 
zaczynają się 
trudności 
i kiedy wybór 
jest ważny 
i trudny.  
Kształtowanie
postaw proz-
drowotnych 
poprzez pro-
mowanie ak-
tywnego 
i zdrowego 
stylu życia.

ści. nianie zdrowia 
fizycznego. 

własnej warto-
ści poprzez 
określanie oso-
bistego poten-
cjału.  Kształto-
wanie świado-
mości własnego
ciała 
z uwzględnie-
niem zmian fi-
zycznych 
i psychicznych 
w okresie doj-
rzewania.

ści.  Rozwijanie 
umiejętności 
oceny własnych 
możliwości.  
Kształtowanie 
świadomości do-
tyczącej wyko-
rzystania ruchu 
w życiu człowie-
ka, jako skutecz-
nego sposobu 
dbania 
o zdrowie psy-
chiczne.

Kultura – 
wartości, 
normy i wzo-
ry zachowań

Zapoznanie 
z rolą zainte-
resowań w ży-
ciu człowieka.
Uwrażliwia-
nie na kwestie
moralne, np. 
mówienia 
prawdy, spra-
wiedliwego 
traktowania.  
Kształtowanie
pozytywnego 
stosunku do 
procesu 
kształcenia.  
Kształtowanie
potrzeby 
uczestnictwa 
w kulturze.

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 za-
chowania się z 
uwzględnieniem
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 za-
chowanie.  Do-
konywanie ana-
lizy postaw, 
wartości, norm 
społecznych, 
przekonań 
i czynników, 
które na nie 
wpływają.  
Rozwijanie sza-
cunku dla kul-
tury i dorobku 
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 zdoby-
wanie wiedzy i 
umiejętności.  
Rozwijanie ta-
kich 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 rozwija-
nie świadomości 
na temat zasad 
humanitaryzmu. 
Rozwijanie po-
czucia odpowie-
dzialności spo-
łecznej poprzez 
podejmowanie 
działań na rzecz 
lokalnej społecz-
ności.

Edukacja fi-
nansowa- 
kształtowanie 
kompetencji fi-
nansowych 
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 krytycz-
nego myślenia,  wpływu reklam na nasze decyzje zakupowe. Wdrażanie do zastosowania
tej wiedzy w praktyce oraz podejmowania racjonalnych wyborów konsumenckich.
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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, kwestionariuszy 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  przyjęty  przez  Radę Pedago-
giczną celem przedłożenia Radzie Rodziców w dniu 13.09.2021 r. Uchwała nr 4/14/09/2021/2022

Uchwałą Rady Rodziców nr 1/29/09/2021/2022 Program Wychowawczo- Profi-
laktyczny przyjęty do realizacji.
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