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I. WSTĘP DO PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny  jest odpowiedzią na potrzeby i trudności naszej 

społeczności szkolnej. Powstał na podstawie diagnozy potrzeb uczniów, rodziców i nauczycieli. Jest 

także zgodny z nowymi założeniami prawa oświatowego.  Do jego realizacji wykorzystane zostały 

informacje pedagoga i wychowawców na temat sytuacji rodzinnej uczniów, przeprowadzone zostały 

spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego i Rady Rodziców, w trakcie których 

uczniowie i rodzice przedstawili własne propozycje.  

Należy nadmienić, że działania profilaktyczne realizowane są na poziomie profilaktyki pierwszo 

i drugorzędowej:  

 Profilaktyka pierwszorzędowa obejmuje działania skierowane do całej społeczności 

uczniowskiej i mają na celu promocję zdrowia oraz zapobieganie pojawianiu się problemów 

związanych z zachowaniami aspołecznymi; 

 Profilaktyka drugorzędowa uwzględnia działania skierowane do uczniów o najwyższym stopniu 

ryzyka zagrożeniem patologią społeczną lub niedostosowaniem społecznym, pomagające im w 

jego redukcji. 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny  ustalony jest na rok szkolny 2022/2023, a po tym 

czasie podlega ewaluacji wewnętrznej, która służy budowaniu programu na nowy rok szkolny. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny  Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb”  

w Kobylanach oparty został na następujących podstawach prawnych: 

 
 

- Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze zm.). 

- Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 

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

- Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1189). 

- Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1943 ze zm.). 

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

- Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst 

jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

-   Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783) 

-    Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o  

      refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów  

     medycznych.  Dz.U 2017 nr 0 poz.1458 2017.11.01 
- Ustawa o  ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 r. (Dz.U. Nr 111, poz. 535; z 

późniejszymi 

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

tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

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

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie 

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

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

z 2018 r. poz. 214) 

- Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i 

opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy (Dz.U. z 2022 r., poz. 645 ze zm.) - § 13. 

- Statut   Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” 

- Priorytety Ministra Edukacji i Nauki na rok szkolny 2022/2023      
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Program wychowawczo - profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej im. por. Piotra Olka  

ps. „Gołąb”, opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców  

i Samorząd Uczniowski oraz przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze Statutem Szkoły i wewnątrzszkolnym systemem 

oceniania. Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej. Określa również 

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. Istotą 

działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta 

na złożeniu, że wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej 

działalności musi uwzględniać zarówno wolę 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 intelektualnej, moralnej, społecznej i emocjonalnej. Proces 

wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci 

i młodzieży.  Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

ryzykownym. Ważnym elementem realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły. Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany 

na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym,  

z uwzględnieniem: 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego realizowanego  

w roku szkolnym 2022/2023, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów przedmiotowych, zespołu wychowawców), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. planu pracy szkoły, uwag, 

spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców).  

 

Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują: 

 powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich 

pracowników szkoły, 

 zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę w realizacji zadań 

określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów 

szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły (np. udział organizacji i stowarzyszeń 

wspierających działalność wychowawczą i profilaktyczną szkoły),  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu. 

 II. MISJA SZKOŁY 

Nasza Szkoła jest publiczną szkołą podstawową. To miejsce, w którym stwarzamy warunki do 

wszechstronnego rozwoju intelektualnego, fizycznego i emocjonalnego uczniów. Przygotowujemy 

młodego człowieka do życia we współczesnym świecie, wytrwale dążącego do celu, odpornego na 

życiowe trudności, świadomego własnej wartości, otwartego na drugiego człowieka, wciąż 
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poszukującego i doskonalącego się, odpowiedzialnego za zdrowie własne i innych oraz za stan 

środowiska naturalnego. 

Wychowujemy w oparciu o wartości uniwersalne oraz w duchu tradycji swojego miejsca 

pochodzenia. Naszym działaniom przyświecają słowa Jana Pawła II: 

„W wychowaniu bowiem chodzi o to, by człowiek stawał się coraz bardziej człowiekiem 

– o to, ażeby bardziej „był”, a nie tylko więcej „miał” – aby więc poprzez wszystko, co 

„ma”, co „posiada”, umiał bardziej i pełniej „być” człowiekiem – to znaczy, aby umiał 

także bardziej „być” nie tylko z „drugimi”, ale  także dla „drugich”. 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

Dążeniem Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach jest 

przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 

samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój.  

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, 

 zna historię i kulturę własnego narodu i regionu oraz tradycje szkoły, przestrzega zasad 

bezpieczeństwa i higieny życia, 

 zna i rozumie zasady współżycia społecznego,  

 jest tolerancyjny, 

 korzysta z różnych źródeł wiedzy i informacji, racjonalnie wykorzystuje narzędzia i technologie 

informatyczne, 

 jest ambitny, 

 jest kreatywny w działaniu, chętnie rozwija swoje pasje i zainteresowania, 

 jest odważny, 

 jest samodzielny, 

 posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, podejmuje 

odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych, 

 szanuje potrzeby innych i jest chętny do niesienia pomocy, 

 jest odporny na niepowodzenia, 

 integruje się z rówieśnikami i prawidłowo funkcjonuje w zespole. 

 

Absolwent naszej szkoły to młody człowiek świadomy własnej wyjątkowości i drzemiących w 

nim możliwości, oraz wartości w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu i patriotyzmu 

oraz odpowiedzialny za własny rozwój, samokształcenie i wybór ścieżki zawodowej.  
 

IV. DIAGNOZA POTRZEB 

 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 

zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, 

edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii oraz zmianą w Ustawie Prawo 
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Oświatowe art.26, w pierwszym miesiącu  roku szkolnego została przeprowadzona diagnoza potrzeb 

rozwojowych w tym czynników chroniących i czynników ryzyka ze szczególnym uwzględnieniem 

zagrożeń związanych zużywaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. Diagnoza została przeprowadzona w oparciu o: 

 rozmowy i konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, rodzicami, pracownikami instytucji 

wspomagających pracę opiekuńczo-wychowawczą szkoły  

 analizę rejestru wypadków; 

 informacje zawarte w orzeczeniach lub opiniach poradni psychologiczno-pedagogicznej; 

 zaświadczenia lekarskie; 

 obserwacje prowadzone przez nauczycieli, wychowawców i pedagoga w szkole; 

  rozmowy prowadzone z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami, specjalistami, dyrektorem 

szkoły; 

 analizę prac uczniów (wypracowania, rysunki, prace plastyczne itd.), 

 analizę osiągnięć uczniów; 

 analizę skuteczności działań prowadzonych przez specjalistów (pedagog, logopeda, doradca 

zawodowy); 

 analizę stopnia realizacji działań profilaktycznych i wychowawczych oraz wniosków 

przewidzianych do realizacji przez pedagoga, wychowawców i nauczycieli na rok 2020/2021; 

 obserwację zachowań uczniów, analizy dokumentacji wychowawców i pedagogów szkolnych; 

 ankietę dla rodziców z ewaluacji programu  

 
W bieżącym roku szkolnym rozpoznano następujące czynniki: 

 

 

Czynniki chroniące 

 

Czynniki ryzyka 

Cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska 
społecznego i efekty ich wzajemnego oddziaływania, 

których występowanie wzmacnia ogólny potencjał 

zdrowotny ucznia i zwiększa jego odporność na 

działania czynników ryzyka. 

Cechy i zachowania uczniów, cechy środowiska społecznego 
i efekty ich wzajemnego oddziaływania, które wiążą się z 

prawdopodobieństwem wystąpienia  zachowań ryzykownych 

stanowiących zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, 

zdrowia, bezpieczeństwa lub funkcjonowania społecznego. 
- pozytywny klimat środowiska szkolnego, 
- propagowanie wśród uczniów wartości  

etycznych, rodzinnych i patriotycznych oraz 

promowanie zdrowego stylu życia; 

- szeroki zakres działań wychowawczych  

i profilaktycznych; 

- podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach 

wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i 
szkoły 

- bogata oferta zajęć pozalekcyjnych oraz 

rozwijających zainteresowania uczniów; 

- pomoc psychologiczno-pedagogiczna; 

- funkcjonowanie pomocy koleżeńskiej; 

- duże zaangażowanie rodziców w życie klasy i 

szkoły, 

- duża liczba uczniów z ocenami wzorowymi i bardzo 

dobrymi; 

- godziny wychowawcze dobrane do 

zdiagnozowanych potrzeb uczniów; 
- działalność świetlicy szkolnej; 

- współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę w 

pracy opiekuńczo-wychowawczej: 

 świetlica środowiskowa, 

 PPP w Zabierzowie, 

 Policja, 

- Funkcjonowanie niewielkiej liczby uczniów pochodzących 

ze środowisk zaniedbanych wychowawczo; 
- uczniowie zagrożeni sytuacjami przemocy w rodzinie  

- zachowania agresywne; 

- izolacja i odrzucenie, silna więź ze szkołą, poczucie 

przynależności do grupy klasowej i społeczności; 

- konflikty rówieśnicze; 

- trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym 
zachowaniem, 

- niska świadomość rodzicielska lub brak wiedzy na temat 

zagrożeń cywilizacyjnych i zachowań ryzykownych 

występujących wśród dzieci i młodzieży 

- brak motywacji i chęci do nauki, 

- nadużywanie mediów (Internet, media społecznościowe); 

- problemy emocjonalne  dzieci w młodszym wieku 

szkolnym (zachowania depresyjne), i uczniów w wieku 

dorastania (labilność emocjonalna i trudności z radzeniem 

sobie z problemami oraz akceptacją samego siebie, 

nieprawidłowe sposoby rozładowania napięć 

emocjonalnych); 

- problemy emocjonalne uczniów związane z efektami 

długotrwałej izolacji z powodu zagrożenia covid-19; 

- ryzyko stosowania przez uczniów klas starszych środków 

psychoaktywnych; 
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 GOPS. - ryzyko nadużywania technologii komputerowych w tym 

zagrożenie uzależnieniem od gier, mediów 

społecznościowych oraz aplikacji itp.  (Internetu). 

 
 

Na podstawie w/w diagnozy zdiagnozowane zostały problemy i potrzeby wynikające  

z problemów. 

PROBLEMY DZIECI POTRZEBY WYNIKAJĄCE Z PROBLEMÓW 

1. Problemy okresu dojrzewania: 

 biologiczne, np. zmiany w wyglądzie, 

 społeczne, np. trudności w nawiązywaniu 

kontaktów, 

 psychiczne, np. nagłe zmiany nastroju, uczuć, 

zaburzenia w zachowaniu,  

 prawne, np. brak wiedzy na temat konsekwencji 
i  odpowiedzialności za swoje postępowanie. 

 
 potrzeba samoakceptacji, 

 potrzeba pozytywnego obrazu własnej osoby, 

 potrzeba rzetelnej informacji na temat dojrzewania, 

 potrzeba informacji na temat odpowiedzialności 
karnej dotyczącej nieletnich i młodocianych. 

2. Problemy zdrowotne: 

 niewłaściwe odżywianie, 

 choroby, np.: bulimia, anoreksja, alergie, otyłość, 

nadwaga i inne, 

 wczesna inicjacja seksualna, 

 nerwice, fobie, choroby psychiczne, 

 nikotynizm, alkoholizm, narkomania, lekomania. 

 potrzeba dobrych wzorców w rodzinie, szkole i 
mediach, 

 potrzeba uświadamiania konieczności leczenia, 

 potrzeba asertywności  

 potrzeba miłości i akceptacji, 

 potrzeba rzetelnej wiedzy o zagrożeniach i 

eliminowanie mitów związanych z uzależnieniem, 

 potrzeba szczęścia i zadowolenia, 

 potrzeba zabawy i odpoczynku, 

 potrzeba zachowań asertywnych. 
4. Problemy związane z wysokim poziomem neurotyzmu: 

 skłonność do przeżywania stanów lękowych, 

depresje 

 niska odporność na stres, 

 problemy adaptacyjne w nowym środowisku, 

 problemy adaptacyjne dzieci-uchodźców. 

 
 potrzeba satysfakcji, miłości oraz radości w życiu, 

 potrzeba radzenia sobie w trudnych sytuacjach, 

 potrzeba akceptacji. 

5. Problemy natury psychicznej:  

 brak umiejętności nawiązywania kontaktów, 

 słabo rozwinięte umiejętności komunikowania się, 

 brak znajomości sposobów konstruktywnego 

rozwiązywania problemów i konfliktów 

 różne formy przemocy i agresji 

 trudności w nabywaniu konstruktywnego i 

stabilnego systemu wartości oraz   poczucia sensu 

istnienia 

 Problemy emocjonalne  dzieci w młodszym 

wieku szkolnym (zachowania depresyjne) 

i uczniów w wieku dorastania (labilność 

emocjonalna i trudności z radzeniem sobie z 

problemami oraz akceptacją samego siebie, 

nieprawidłowe sposoby rozładowania napięć 

emocjonalnych); 

 Problemy emocjonalne i problemy w relacjach 

rówieśniczych mogących wynikać z długotrwałej 

izolacji (zagrożenie Covid-19); 

 Trudności w nawiązywaniu nowych relacji 

koleżeńskich na żywo z uwagi na długotrwałe 

komunikowanie się za pomocą technik 

komputerowych; 

 
 potrzeba kontaktu z rówieśnikami, 

 potrzeba akceptacji w grupie rówieśniczej, 

 potrzeba poczucia bezpieczeństwa i własnej wartości, 

 potrzeba umiejętności wyrażania swoich uczuć 

 potrzeba oswajania ze śmiercią, przeżywania żałoby. 
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Potrzeby rodziców - Poszerzanie wiedzy z zakresu rozwiązywania problemów 

wychowawczych zwłaszcza tych wynikających z zaburzeń 

emocjonalnych (wiek dorastania, problemy po 

długotrwałej izolacji); 
- doskonalenie umiejętności wychowawczych (umiejętności 

komunikacji z dziećmi, utrzymywania pozytywnych 

relacji, wspierania w rozwiązywaniu trudności wieku 

dorastania); 

-wzbogacanie wiedzy na temat zagrożeń wynikających z 

nadużywania technologii informacyjnych (zagrożenie 

uzależnieniem od gier, mediów społecznościowych, 

aplikacji (Internetu) itp.   

Potrzeby nauczycieli - Doskonalenie w zakresie wiedzy i umiejętności 

prowadzenia działań wychowawczych w tym 

rozwiązywania trudnych sytuacji szkolnych, a także 

udzielania porad i wsparcia rodzicom oraz podejmowania 

współpracy ze specjalistami. 

 

 

W związku z powyższą diagnozą wdrożone zostaną następujące działania profilaktyczne: 

 

Działania informacyjne i edukacyjne (edukacja zdrowotna) na temat: 

 

 zagrożeń wynikających z używania środków odurzających, substancji psychotropowych i 

NSP (nowych substancji psychoaktywnych, tzw. „dopalaczy”), a także z 

pozamedycznego stosowania produktów leczniczych, których używanie może prowadzić 

do uzależnienia 

 

 zjawiska przemocy w rodzinie i możliwości przeciwdziałania przemocy w rodzinach, w 

szczególności z problemem alkoholowym; zagrożeń wynikających z używania wyrobów 

tytoniowych i wyrobów powiązanych – zajęcia edukacji zdrowotnej, lekcje przyrody i 

biologii oraz godziny wychowawcze.  

  

Działania w zakresie profilaktyki uniwersalnej: 

 Trudności emocjonalne i radzenia sobie z żałobą 

wynikające z nagłej śmierci bliskich w wyniku 

Covid-19, 

  Ryzyko stosowania przez uczniów klas 

starszych środków psychoaktywnych. 
6. Problemy tkwiące w środowisku: 

 adaptacyjno – integracyjne  

w nowym środowisku szkolnym (uczniowie 

powracający z zagranicy, zmieniający miejsce 

zamieszkania), 

 niewydolność wychowawcza, 

 problemy wychowawcze, 

 problemy dydaktyczne, 

 niedostatek ekonomiczny, 

 patologia rodziny, uzależnienia, 

 zagrożenie sytuacjami przemocy w rodzinie; 

 problemy integracyjne związane z napływem 

dzieci-uchodźców 

 

 
 potrzeba bezpieczeństwa i akceptacji, 

 potrzeba sukcesów w nauce, 

 potrzeba satysfakcji i zadowolenia z życia, 

 potrzeba poczucia przynależności. 
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 wdrażanie programów profilaktyki o naukowych podstawach lub o potwierdzonej 

skuteczności adresowanych do dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, które biorą pod 

uwagę wspólne czynniki chroniące i czynniki ryzyka używania substancji 

psychoaktywnych i innych zachowań ryzykownych, w szczególności zalecanych w ramach 

Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego. 

 

 Działania w zakresie profilaktyki problemów zdrowia psychicznego: 

 

 prowadzenie działań na rzecz upowszechniania wiedzy na temat zdrowia psychicznego i 

jego uwarunkowań, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia 

wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach 

zagrażających zdrowiu psychicznemu – w szczególności przez prowadzenie działań 

informacyjnych i edukacyjnych. Organizacja działań dot. dbania o relacje w ramach 

realizacji Projektu Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo, które będą służyły podtrzymywaniu 

więzi emocjonalnych w zespołach klasowych.  

 rozwijanie potencjałów i koncentrowanie się na mocnych stronach dzieci i młodzieży – 

wzmacnianie potencjału zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży przez wsparcie 

pozytywnego i harmonijnego rozwoju, kształtowanie osobowości, umiejętności osobistych 

i społecznych, udzielanie wsparcia w rozwiązywaniu problemów i kryzysów rozwojowych, 

podnoszenie odporności psychicznej i poprawę funkcjonowania emocjonalnego. 

Organizacja zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne.  

 prowadzenie działań które biorą pod uwagę wspólne czynniki ryzyka problemów zdrowia 

psychicznego i zachowań ryzykownych (np. używanie substancji psychoaktywnych, 

ryzykowne zachowania seksualne, korzystanie z pornografii, przemoc) oraz wdrażanie 

działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom 

autodestrukcyjnym, przeżywanie żałoby, straty bliskich osób. 

 

Działania w zakresie integracji kulturowej 

 

Podejmowanie w szkole działań stwarzających warunki do poznania przez uczniów 

polskich i ukraińskich kultur obydwu krajów, ukazania różnic i podobieństw łączących 

Ukraińców i Polaków, wyjaśniania tradycji, obrzędów, zwyczajów i ważnych dla obydwu 

krajów wydarzeń. Właściwe relacje rówieśnicze powinny być budowane w oparciu o pozytywne 

wartości, takie jak: tolerancja wobec różnych religii, kultur, tradycji, szacunek wobec osób innej 

narodowości. W szkole powinna być tworzona atmosfera wzajemnego zaufania, szacunku i 

otwartości na problemy innych. Integracja sprzyja wprowadzeniu skutecznego sposobu i form 

porozumiewania się z uczniami ukraińskimi, włączanie ich w życie szkoły, organizowanie 

wspólnego spędzania czasu podczas różnych, aranżowanych przez szkołę, sytuacji. 
 

V. CELE OGÓLNE 
 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz 

wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych, 
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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, 

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

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także 

doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych, 

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

tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

VI.  CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej i profilaktyce są 

ukierunkowane na: 

 wprowadzanie uczniów w świat wartości ze szczególnym uwzględnieniem wartości, w tym 

ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 

ucznia (rodzina, przyjaciele); kształtowanie postaw prospołecznych, m.in przez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, 

 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej,  

 formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób,  

 rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość,  

 rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania 

i wnioskowania, 

 ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności, 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

 wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat, 

 wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,  

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie  

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej, 

 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość, 

  zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy, 

 ukierunkowanie ucznia ku wartościom, 

 zapobieganie ryzyka wystąpienia uzależnień od środków psychoaktywnych, kształtowanie postawy 

asertywnej i odpowiedzialnych wyborów, 

 uczenie sprawnego i odpowiedzialnego użytkowania nowoczesnej technologii, 

 wzmacnianie zachowań pozytywnych i ograniczanie zachowań agresywnych, 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze zmieniającą się rzeczywistością oraz niepokojami 

i trudnościami okresu dojrzewania, 

 

VII. SPOSOBY REALIZACJI ZAŁOŻONYCH CELÓW  
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1. Diagnozowanie problemów: stała obserwacja dzieci oraz ich rodzin, konsultacje z 

pedagogiem, logopedą, psychologiem itp. 

2. Rozpoznawanie warunków życia, nawiązywanie współpracy z rodzicami. 

3. Konsekwentne reagowanie na zachowania aspołeczne uczniów, podejmowanie interwencji, 

tworzenie naprawczych planów wychowawczych. 

4. Współpraca z rodzicami: zachęcanie do podejmowania działań w zakresie profilaktyki. 

5. Współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Zabierzowie, PCPR, Urzędem 

Gminy , Policją.  

6. Prowadzenie zajęć profilaktycznych, warsztatów związanych z określonymi problemami. 

7. Edukacja ekologiczna – udział w akcjach gminnych i ogólnopolskich oraz programach 

ekologicznych. 

8. Organizowanie szkolnych imprez sportowych oraz artystycznych z udziałem nauczycieli, 

uczniów i rodziców. 

9. Prowadzenie zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne. 

10.  Organizowanie pomocy materialnej dla uczniów z rodzin znajdujących się w sytuacji 

kryzysowej. 
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VIII. STRATEGIE WYCHOWAWCZO -  PROFILAKTYCZNE 

 

 

 Uczniowie Nauczyciele Rodzice 

S
tr

a
te

g
ie

 i
n

fo
rm

a
cy

jn
e 

 informowanie o 

społecznych  i 

zdrowotnych skutkach 

uzależnień, 

 zapoznanie z zapisami 

statutu szkoły dotyczącymi 

procedur w sytuacjach 

ryzykownych zachowań w 

szkole, 

 zapoznanie uczniów i 

rodziców z ofertą pomocy 

specjalistycznej, 

 przekazywanie uczniom 

informacji na temat 

konsekwencji prawnych 

związanych  

z naruszeniem przepisów 

ustawy  

o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

 

 

 ugruntowanie wiedzy na 

temat okresu 

rozwojowego dzieci i 

młodzieży, 

 poszerzenie wiedzy na 

temat zachowań 

ryzykownych 

umożliwiającej, 

rozumienie zjawiska 

podejmowania 

zachowań 

dysfunkcyjnych, 

 prowadzenie 

działalności 

informacyjnej poprzez:- 

dostarczanie aktualnych 

informacji 

nauczycielom, 

wychowawcom na 

temat skutecznych 

sposobów prowadzenia 

działań profilaktycznych 

i wychowawczych, 

 promowanie sukcesów 

młodzieży na forum 

klasy, szkoły, lokalnego 

środowiska, 

 rozpoznanie uczniów z 

grup ryzyka  

w klasie, szkole, 

 analiza sytuacji  

wychowawczej, 

 

 zapoznanie z zapisami statutu 

szkoły dotyczącymi procedur w 

sytuacjach kryzysowych i 

konfliktowych,   obowiązującymi 

procedurami postępowania 

nauczycieli i wychowawców 

oraz o metodach współpracy 

szkoły z policją  

w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią, 

 zdobycie wiedzy na temat 

zachowań ryzykownych 

umożliwiającej rozumienie 

zjawiska podejmowania przez 

młodzież zachowań 

dysfunkcyjnych, 

 informowanie rodziców o 

społecznych  i zdrowotnych 

skutkach zachowań 

dysfunkcyjnych, jakie miały 

miejsce w szkole, 

 informowanie rodziców o 

podejmowanych działaniach 

profilaktycznych 

 i wychowawczych poprzez 

dostarczanie aktualnych 

informacji, 

 przekazywanie rodzicom 

informacji na temat 

konsekwencji prawnych 

związanych z naruszeniem 

przepisów ustawy  

o przeciwdziałaniu narkomanii, 
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S
tr

a
te

g
ie

 e
d

u
k

a
cy

jn
e 

 prowadzenie zajęć 

adaptacyjno -

integracyjnych, 

 trening asertywności, 

 doskonalenie umiejętności 

komunikacyjnych, 

kształtowanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialności za 

dokonywane wybory i 

postępowanie. 

 bieżąca aktualizacja wiedzy 

z zakresu prawa 

oświatowego,  

 monitorowanie potrzeb w 

zakresie  doskonalenia 

umiejętności 

wychowawczych i 

profilaktycznych, 

psychoedukacja,   

 Poszerzanie wiedzy  

nauczycieli i wychowawców 

na temat prawidłowości 

rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego dzieci i 

młodzieży poprzez 

warsztaty i prelekcje, 

 prowadzenie 

wewnątrzszkolnego 

doskonalenia kompetencji 

nauczycieli i wychowawców 

w zakresie rozpoznawania 

wczesnych objawów 

używania środków 

i substancji 

psychoaktywnych,  

 prowadzenie 

wewnątrzszkolnego 

doskonalenia kompetencji 

nauczycieli i wychowawców 

w zakresie realizacji 

szkolnej interwencji 

profilaktycznej (znajomość 

procedury reagowania  

w przypadku podejrzenia 

spożycia przez ucznia 

środków odurzających), 

 udzielanie wsparcia w 

sytuacjach kryzysowych i 

konfliktowych, 

 kształtowanie umiejętności 

pracy z rodzicami ucznia 

przejawiającego zachowania 

dysfunkcyjne, 

 monitorowanie potrzeb i 

oczekiwań wobec systemu 

wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły, 

 zapoznanie ze statutem szkoły, 

podstawowymi regulaminami, 

szkolnym programem 

wychowawczo -profilaktycznym, 

 psychoedukacja, odpowiadająca 

na rzeczywiste potrzeby 

rodziców, 

 poszerzanie wiedzy rodziców lub 

opiekunów na temat 

prawidłowości rozwoju 

i zaburzeń zdrowia psychicznego 

dzieci i młodzieży poprzez 

pedagogizację, spotkania ze 

specjalistami, prelekcje, 

 umożliwienie aktywnej 

działalności  i współdecydowania 

o życiu szkoły, 



 13 

S
tr

a
te

g
ie

 a
lt

er
n

a
ty

w
n

e 
 atrakcyjna oferta zajęć 

pozalekcyjnych,  

 udział w konkursach 

przedmiotowych, 

sportowych i 

artystycznych oraz 

wszelkich działaniach 

alternatywnych, 

  organizacja imprez, 

wycieczki szkolne festyny 

środowiskowe, 

 organizacja i 
propagowanie olimpiad, 

konkursów, zawodów, 

 praca w organizacjach 
działających  na terenie 

szkoły, w środowisku 
lokalnym – samorząd 

uczniowski, wolontariat, 

stowarzyszenia i fundacje, 

które kreują świadomą 

pracę na rzecz innych, tym 

samym  rozwijają 

zainteresowania i 

wzbogacają rozwój 

osobowości. 

 spotkania wychowawcy lub 

nauczyciela mającego 

kontakt z uczniem 

przejawiającym pierwsze 

objawy zagrożenia 

niedostosowaniem 

społecznym, z pedagogiem 

szkolnym, dyrektorem  lub 

specjalistami spoza szkoły, 

 rozpoznanie uczniów z grup 

ryzyka w klasie, szkole, 

 analiza sytuacji  

wychowawczej. 

 organizowanie spotkań 

konsultacyjnych dla rodziców. 

S
tr

a
te

g
ie

  

in
te

rw
en

cy
jn

e 

 rozmowy z nauczycielem, 

wychowawcą, rodzicem, 

psychologiem, 

pedagogiem  szkolnym, 

      pedagogiem specjalnym. 

 

 udzielanie nauczycielom, 

wychowawcom wsparcia w 

sytuacji kryzysu. 

 

 

 

 

 wskazanie rodzicom osób i 

instytucji udzielających pomocy i 

wsparcia w sytuacji kryzysu. 

 

 

 

 

IX. STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH. POWINNOŚCI 

WYCHOWAWCZE. 

 

1.      Dyrektor i wicedyrektor szkoły: 

- stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

- nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

  

2.      Rada Pedagogiczna: 

- opiniuje do realizacji Program Wychowawczo-Profilaktyczny opracowany przez Radę 

Rodziców, 

- zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w sytuacjach zagrożenia 

młodzieży demoralizacją i przestępczością. 

  

 

3. Wychowawca klasy 
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Jest bezpośrednio odpowiedzialny za proces wychowawczy powierzonej mu grupy uczniów. 

Przeprowadza wybór samorządu klasowego i monitoruje jego prace. Prowadzi lekcje wychowawcze 

według opracowanego przez siebie planu. Na bieżąco obserwuje i kontroluje proces wychowawczy. W 

razie stwierdzonych nieprawidłowości w możliwie najkrótszym terminie wchodzi w kontakt z 

rodzicami bądź opiekunami uczniów. Cotygodniowo wyznacza uczniów dyżurnych. Jest otwarty na 

propozycje uczniów. Reprezentuje ich interesy. Współpracuje z pedagogiem szkolnym oraz rodzicami 

w rozwiązywaniu problemów powierzonych mu uczniów. Wraz ze swoją klasą dba o estetykę 

powierzonej im pracowni. Przygotowuje okolicznościowe imprezy szkolne, apele, akademie.   

Zadania i powinności wychowawcy: 

1. Otaczanie indywidualną opieką wychowawczą każdego ze swoich uczniów, 

2. Poznawanie warunków bytowych, sytuacji rodzinnej i wychowawczej uczniów, 

3. Wspomaganie wszechstronnego rozwoju ucznia oraz przygotowanie go do życia w rodzinie i 

społeczeństwie, 

4. Organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia zespołowego, które 

rozwijają i integrują klasę, 

5. Utrzymywanie systematycznego kontaktu z rodzicami uczniów, udzielanie informacji, porad, 

wskazówek ułatwiających rozwiązywanie problemów, 

6. Współdziałanie z zespołem nauczycieli uczących w klasie oraz pedagogiem szkolnym, 

koordynowanie jednolitych i spójnych działań wychowawczych, 

7. Planowanie i organizowanie życia kulturalnego klasy, 

8. Budowanie autorytetu poprzez sprawiedliwość, stanowczość, uczciwość i konsekwencję w 

działaniu, 

9.  Troska o zdrowie i bezpieczeństwo ucznia, 

10.  Tworzenie klimatu zaufania, dialogu i współpracy miedzy wychowawcą i uczniami,  

11.  Dążenie do zapewnienia wychowankom możliwości wszechstronnego rozwoju, 

12.  Mobilizowanie uczniów do podejmowania zadań w grupie, klasie, szkole, społeczeństwie,  

13.  Szanowanie praw i godności ucznia, 

14.  Organizowanie wspólnie z rodzicami i opiekunami uczniów wycieczek,  itp., 

15.  Kierowanie wycieczkami klasowymi, 

16.  Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej, 

17.  Kontrolowanie frekwencji i przeciwdziałanie wagarom. 

 

4.      Zespół wychowawców: 

- analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze. 

 

5.    Nauczyciel przedmiotu: 

- zapewniają wszystkim uczniom zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do dalszego 

kształcenia i życia we współczesnym świecie, 

- uczą systematyczności, punktualności, przestrzegania obowiązujących norm, 

- stymulują rozwój ucznia, uczą operowania zdobytą wiedzą, 

- zapewniają opiekę i tworzą życzliwy klimat do wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

uczniów, 

- umożliwiają rozwój zainteresowań i uzdolnień, 

- umożliwiają rozwój emocjonalny ucznia i jego wrażliwość na problemy społeczne, 

samowychowanie i kierowanie własnym rozwojem, 

- przygotowują do podejmowania świadomych i systematycznych wysiłków w kierunku 

założonych celów - wzorem patrona szkoły, 
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- przygotowują do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów i hierarchizacji 

wartości, 

- przygotowują do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających 

zachowaniu zdrowia w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym, 

- kształtują i rozwijają postawy patriotyczne, poczucie przynależności do społeczności lokalnej, 

narodowej, 

- rozwijają umiejętność słuchania innych i rozumienia ich poglądów, 

- posiadają wiedzę z zakresu profilaktyki oraz umiejętności postępowania w konkretnych 

przypadkach i stosują różnorodne formy pomocy. 

6. Powinności wychowawcze nauczyciela: 

1. Kreowanie sytuacji, w których uczeń aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej osobowości 

(intelektualną, emocjonalną, społeczną, fizyczną, etyczną, estetyczną). 

2. Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej i 

społecznej. 

3. Rozbudzanie wrażliwości na piękno i różnorodność świata oraz przyrody. 

4. Dbanie aby dziecko odróżniało dobro od zła, było świadome przynależności społecznej do 

rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej. 

5. Uczenie sposobów reagowania w codziennych sytuacjach w oparciu o spójny system wartości 

uniwersalnych. 

6. Stworzenie warunków i możliwości każdemu uczniowi do wszechstronnego rozwijania swoich 

zdolności i zainteresowań według indywidualnych potrzeb każdego dziecka. 

7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych i proekologicznych. 

8. Uczenie dostrzegania problemów  i potrzeb innych ludzi i angażowania się w pracę na rzecz 

osób potrzebujących. 

  

7.      Pedagog szkolny: 

Wspiera wychowanków w samorozwoju. Diagnozuje środowisko wychowawcze. Współpracuje 

z wychowawcami klas i rodzicami uczniów. W sprawach wychowawczych utrzymuje 

indywidualny kontakt z dyrekcją, wychowawcami, wychowankami bądź rodzicami. W 

wyznaczonych dniach pełni dyżury udzielając wychowankom i ich rodzicom porad. Prowadzi 

indywidualną pracę z potrzebującymi pomocy wychowankami i ich rodzicami. Zapewnia 

uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach. Koordynuje wnioski do poradni i w 

porozumieniu z rodzicami i wychowawcami kieruje uczniów na badania. Przeciwdziała i 

zwalcza wszelkie przejawy agresji, braku kultury, wandalizmu. Prowadzi zajęcia profilaktyczne 

mające na celu uchronienie wychowanków przed uzależnieniem się od nikotyny, alkoholu, 

narkotyków, uzależnieniom od nowych technologii. Otacza stałym nadzorem uczniów 

zagrożonych demoralizacją. Przestrzega realizowania przez uczniów obowiązku szkolnego. 

Występuje do sądu z wnioskami w sprawach opiekuńczych. Kieruje wnioski o założenie rodzin 

zastępczych. Prowadzi szkolenia nauczycieli w czasie rad pedagogicznych. Zabiega o różne 

formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów. Współpracuje z placówkami 

wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły i poszerzającymi zakres działań o 

charakterze profilaktycznym, w tym z poradnią psychologiczno –pedagogiczną. 

 

    8. Pedagog specjalny: 

Współpracuje z zespołem mającym opracować  dokumentację dla uczniów posiadających 

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w tym IPET i WOPFU. Współpracuje z 

nauczycielami, wychowawcami, ale także innymi specjalistami zatrudnionymi w szkole i w 

placówkach wspierających uczniów,  ale także z rodzicami oraz uczniami. Współpraca ta 

zawiera: 
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– rekomendowanie dyrektorowi działań w zakresie zapewniania aktywnego i pełnego 

uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły, 

– diagnozowanie  indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i 

uzdolnień uczniów, przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu 

uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo 

w życiu przedszkola, szkoły. 

Pedagog specjalny wspiera nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych 

specjalistów w kontekście doboru metod, form pracy, określaniu potrzeb uczniów, ale także ich 

mocnych stron. Udzielaa pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom ale także 

nauczycielom. Współpracuje z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz dziecka i 

rodziny, w tym np. z ; 

– poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, 

– placówkami doskonalenia nauczycieli, 

– innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, 

– pracownikiem socjalnym, 

– asystentem rodziny, 

– kuratorem sądowym i innymi. 

 

    9. Psycholog szkolny: 

        Udziela wsparcia psychologicznego uczniom, rodzicom i nauczycielom w sytuacjach kryzysu. 

Uczestniczy w diagnozie środowiska wychowawczego. Prowadzi zajęcia rozwijające kompetencje 

emocjonalno- społeczne uczniów. Prowadzi diagnozy w celu określenia mocnych stron oraz 

niepowodzeń edukacyjnych, wspiera w rozwoju zainteresowań, odkrywaniu predyspozycji i 

indywidualnych uzdolnień uczniów. Prowadzi działania profilaktyczne dotyczące zapobiegania 

uzależnieniom oraz pojawiania się zaburzeń zachowania, prowadzi zajęcia i indywidualne konsultacje 

z dziedziny psychoedukacji. Pomaga w rozwiązywaniu konfliktów, prowadzi działania mające na celu 

kształtowanie postaw prospołecznych oraz zajęcia integracyjne dla uczniów. Dba o dobrą atmosferę w 

szkole. W razie potrzeby, kieruje do poradni psychologiczno- pedagogicznej, współpracuje z 

placówkami pomocowymi.  

         

  

     10.      Rodzice: 

- współtworzą szkolny program wychowawczo – profilaktyczny, 

- uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

- zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

- współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie. 

  

11.      Samorząd uczniowski: 

- jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej, 

sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi 

w porozumieniu z dyrektorem, 

- reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

- propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

- dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję. 

 

12.Inni pracownicy szkoły 
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Pracownicy niepedagogiczni szkoły, tj. sekretarka, woźny, osoby sprzątające, aktywnie uczestniczą 

w procesie wychowawczym szkoły. Obowiązkiem każdego pracownika szkoły jest każdorazowe 

reagowanie na dostrzeżone dobro i zło w szkole jak i poza nią. Pozytywne zachowania uczniów 

powinny być promowane, a złe karcone i karane. Zastrzeżenia do zachowania uczniów pracownicy 

szkoły mają obowiązek zgłaszać wychowawcom klas. Każdy pracownik szkoły powinien kierować 

się dobrem ucznia i w czasie swego czasu pracy być do jego dyspozycji. Obowiązkiem wszystkich 

pracowników szkoły jest reagowanie na przejawy zachowań patologicznych, zapobieganie  i 

zwalczanie wśród uczniów nałogów. 

 

X. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z RODZICAMI 

 
Współpraca rodziców i nauczycieli warunkuje harmonijny rozwój uczniów. Wpływa zarówno na ich 

postępy w nauce, jak i w zachowaniu. 

Nasza szkoła oferuje rodzicom różnorodne formy współdziałania: 

• Spotkania rodziców danej klasy, (w formie stacjonarnej lub poprzez komunikator Teams) 

• Spotkania Rady Klasowej Rodziców z Wychowawcą, 

• Spotkania Rad Klasowych Rodziców z Dyrektorem, 

• Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami (w/g harmonogramu), 

• Kontakty rodziców z pedagogiem szkolnym, 

• Przyjmowanie rodziców przez Dyrektora szkoły, 

• Kontakty telefoniczne nauczyciel - rodzic, Dyrektor – rodzic, 

• Zapraszanie rodziców przez wychowawców, pedagoga, dyrektora w przypadkach, kiedy ma 

miejsce rażące przekraczanie norm naruszających bezpieczeństwo, 

• Zajęcia otwarte dla rodziców, 

• Spotkania ze specjalistami; 

• Spotkania dla rodziców prowadzone przez pedagoga, 

• Korespondencja (dziennik elektroniczny Librus), 

• Uroczystości szkolne i klasowe.  

 

Celem współpracy nauczycieli i rodziców w naszej szkole jest: 

 

• dążenie do usprawnienia procesu wychowawczego, 

• lepsze poznanie przez nauczycieli i rodziców poszczególnych uczniów, zarówno w środowisku 

szkolnym, jak i domowym poprzez indywidualne rozmowy, spotkania, które warunkują lepsze 

zrozumienie potrzeb uczniów, 

•  uświadomienie rodzicom, że wielostronny rozwój dziecka zależy od wspólnie realizowanych 

działań przez szkołę i dom. 

 

W naszej szkole rodzice i nauczyciele są głównymi partnerami w pracy wychowawczej  

i opiekuńczej szkoły.  

 

Nasza szkoła uzgadnia z rodzicami zasady,  formy i metody działania oraz wzajemne wymagania 

w tym zakresie. Dotyczy to: 

• wyłaniania zadań opiekuńczo - wychowawczych, 

• korelacji treści i metod oddziaływania pedagogicznego na dziecko w szkole i domu rodzinnym, 

• uzgadniania i przestrzegania trybu organizacji pracy szkoły do możliwości sprawowania opieki 

nad dziećmi przez rodziców. 
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XI. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH W 

ROKU SZK.2022/2023 

 

S
F

E
R

A
 

Zadania Forma realizacji 
Osoby 

odpowiedzialne 
Termin 

IN
T

E
L

E
K

T
U

A
L

N
A

 

rozwijanie umiejętności 

krytycznego i logicznego myślenia, 

rozumowania, argumentowania i 

wnioskowania; 

*zajęcia edukacyjne wynikające z podstawy 

programowej 

 

*rozmowy indywidualne o charakterze 

wychowawczym 

 

*kształtowanie twórczej postawy 
 

*zajęcia w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu 

Doradztwa Zawodowego 

nauczyciele, 

wychowawcy, 
pedagog,  
doradca zawodowy  

cały rok 

rozwijanie zainteresowań 

i zdolności uczniów,  

wszechstronny rozwój osobowy 

ucznia przez pogłębianie wiedzy 

oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości 
poznawczej; 

 

*przygotowanie propozycji zajęć w zespołach 

przedmiotowych, prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół zainteresowań, warsztatów, 

konkursów,  

 

*wyjścia do muzeum, teatru, na wystawy,  

 

*udział w życiu kulturalnym, 

przygotowanie programów artystycznych na 
uroczystości szkolne, prezentowanie talentów na 

forum szkoły, 

 

*rozwijanie kultury czytelniczej uczniów 

 
nauczyciele,  
wychowawcy, 
pedagog  
 
 
 
 
 

 
 

zgodnie z 
harmonograme
m zajęć 
dodatkowych  

 
 
Zgodnie z 
kalendarzem 
szkolnych 
uroczystości  

wspieranie ucznia w rozpoznawaniu 

własnych predyspozycji i określaniu 

drogi dalszej edukacji;  

*realizacja zajęć w ramach Wewnątrzszkolnego 

Systemu Doradztwa Zawodowego w tym: 

-zajęcia z preorientacji zawodowej realizowane w 

przedszkolu i oddziale przedszkolnym przy 

szkole,  

-zajęcia orientacji zawodowej w kl. I-VI,   

- zajęcia z doradztwa zawodowego w kl. VII i 

VIII  

doradca zawodowy, 
wychowawcy 

zgodnie z 
harmonograme
m zajęć w kl. 
VII i VIII 

ukazywanie wartości wiedzy jako 

podstawy do rozwoju umiejętności; 

*organizowanie konkursów wiedzy i promocja 
osiągnięć i sukcesów uczniów 

 

*kształtowanie odpowiednich cech charakteru 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog 

cały rok 

rozbudzanie ciekawości poznawczej 

uczniów oraz motywacji do nauki 

 *zajęcia edukacyjne 

 

* zajęcia pozalekcyjne 

 

*udział w konkursach 

nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, doradca 
zawodowy 

cały rok 

wyposażenie uczniów w taki zasób 

wiadomości oraz kształtowanie 

takich umiejętności, które pozwalają 

w sposób bardziej dojrzały i 
uporządkowany zrozumieć świat; 

*przygotowanie uczniów do samorządności 

 

*przygotowanie uczniów do świadomego i 

krytycznego odbioru mass mediów oraz 

świadomego korzystania z zasobów Internetu i 
innych nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych 

Samorząd 

Uczniowski, 
nauczyciele, 
wychowawcy, 

cały rok 

uczenie sprawnego i 

odpowiedzialnego użytkowania 

nowoczesnej technologii oraz 

wspomaganie rodziców w 

kształtowaniu nawyków 

bezpiecznego korzystania z 

współczesnych technologii 

*szkolenie nauczycieli z technologii 

informacyjno - komunikacyjnych 

 

*warsztaty w klasach 

 

*realizacja projektu Szkoła Odpowiedzialna 

cyfrowo 

 dyrektor 

 
 
nauczyciel 
informatyki 
nauczyciele,  
 
pedagog 

na bieżąco 
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*przystąpienie do międzynarodowego konkursu 

programowania BALTIE,  

*realizacja programu Asy Internetu 

 

* prelekcja dla rodziców 

zachęcanie do zorganizowanego i 

świadomego samokształcenia 

opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu 

pracy; 

*rozwijanie umiejętności planowania, 

organizowania własnej nauki – efektywne 

uczenie się 

 

* wdrażanie do odpowiedzialności za własną 

naukę i rozwój 

 
*nauka nabywania świadomości własnych 

słabych i mocnych stron, kształtowania 

samoakceptacji 

nauczyciele, 

wychowawcy, 
pedagog, doradca 
zawodowy,  

cały rok 

M
O

R
A

L
N

A
 

wprowadzanie uczniów w świat 

wartości ze szczególnym 

uwzględnieniem wartości, w tym 

ofiarności, współpracy, 

solidarności, altruizmu, patriotyzmu 

i szacunku dla tradycji, 

wskazywanie wzorców 

postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia 

(rodzina, przyjaciele); 

kształtowanie postaw 
prospołecznych, m.in przez 

możliwość udziału w działaniach z 

zakresu wolontariatu 

 *udział uczniów w wolontariacie, akcjach 

charytatywnych   

 

*podmiotowe traktowanie uczniów 

 

*kształtowanie postaw patriotycznych i 

obywatelskich 

 

*rozwijanie szacunku dla dziedzictwa 

kulturowego własnego regionu 

 
*wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych 

 

*uświadomienie roli rodziny w życiu człowieka 

 
 

Szkolna Rada 
Uczniowska, 
 
 nauczyciele, 
wychowawcy, 
pedagog, 

cały rok 

wzmacnianie poczucia tożsamości 

indywidualnej, kulturowej, 

narodowej, regionalnej  

*kształtowanie szacunku dla mniejszości 

religijnych i narodowych 

 

*rozwijanie szacunku dla dziedzictwa 

kulturowego własnego regionu 

 

*zwracanie uwagi na poprawne posługiwanie się 

językiem ojczystym 

 
*kształtowanie postawy otwartości i tolerancji 

nauczyciel j. 

polskiego, historii i 
WOS-u, 
nauczyciele, 
wychowawcy,  
pedagog 

na bieżąco 

S
P

O
Ł

E
C

Z
N

A
 

rozwijanie kompetencji, takich jak: 

kreatywność, innowacyjność i 

przedsiębiorczość, praca zespołowa; 

* przygotowanie kampanii wyborczej do SRU 

 
* stosowanie niestandardowych metod nauczania 

i metod aktywizujących w trakcie zajęć 

 

* zachęcanie uczniów do prezentowania swoich 

uzdolnień, talentów i zainteresowań przez udział 

w konkursach szkolnych i pozaszkolnych 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 
Samorząd 
Uczniowski 
 

cały rok 

formowanie u uczniów poczucia 

godności własnej osoby i szacunku 

dla godności innych osób; 

*podmiotowe traktowanie uczniów 

 

*kształtowanie postawy odpowiedzialności za 

wspólne dobro 

Samorząd 
Uczniowski, 
nauczyciele, 
pedagog 
 

na bieżąco 

kształtowanie postawy otwartej 

wobec świata i innych ludzi, 
aktywności w życiu społecznym i 

kulturalnym oraz odpowiedzialności 

za zbiorowość; 

*udział uczniów w życiu kulturalnym szkoły 

 

*wycieczki szkolne 
 

*współpraca z instytucjami lokalnymi (Rada 

Sołecka Wsi Więckowice i Kobylany) 

nauczyciele, 
wychowawcy 

na bieżąco 

Zachowanie bezpieczeństwa w 

drodze do i ze szkoły. Poznanie i 

przypomnienie przepisów ruchu 

drogowego, uświadomienie  

zagrożeń wynikających z 

* zajęcia poświęcone bezpieczeństwu na drogach,  

 

*spotkania z Policją,  

 

wychowawcy, 
pedagog 

na bieżąco 
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XII. EWALUACJA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNO – WYCHOWAWCZYCH 

 

W procesie ewaluacji  Programu Wychowawczo - Profilaktycznego udział biorą uczniowie, 

rodzice, nauczyciele. 

1. Monitoring i ewaluację  Programu Wychowawczo -Profilaktycznego przeprowadzi zespół 

wychowawczo-profilaktyczny. 

 

2.  Po każdym zakończeniu roku szkolnego Program może być modyfikowany w zależności 

od wniosków wynikających z badań ewaluacyjnych. 

3. Zespół wychowawczo – profilaktyczny we współpracy z osobami  i instytucjami 

wspierającymi realizację programu, co roku do 30 września dokona diagnozy w zakresie 

występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych w tym czynników 

chroniących i czynników ryzyka,  ze szczególnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z 

używaniem substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz nowych substancji 

psychoaktywnych, dotyczącej uczniów, rodziców , nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły.  

niewłaściwego zachowania się na 
drodze, bezpieczeństwo podczas 

ferii i wakacji 

*pogadanki profilaktyczno - informacyjne, 
dyskusje, filmy edukacyjne, gazetki 

Kształtowanie postawy szacunku 

wobec środowiska naturalnego, 

motywowanie do działań na rzecz 

ochrony środowiska oraz rozwijanie 

zainteresowań ekologią. 

* wycieczki krajoznawcze 

 

0* udział w akcjach społecznych 

 

* Międzynarodowy Dzień Ziemi 

wychowawcy, 

nauczyciele 
przyrody i biologii 

Na bieżąco 

E
M

O
C

J
O

N
A

L
N

A
 

zapobieganie ryzyka wystąpienia 

uzależnień od środków 

psychoaktywnych, kształtowanie 

postawy asertywnej i 

odpowiedzialnych wyborów; 

*warsztaty z pedagogiem 

 

*programy profilaktyczne 

 

*szkolenie grona pedagogicznego 

 

* zajęcia z wychowawcą 

pedagog szkolny, 
nauczyciele, 
wychowawcy 

cały rok 

promowanie zdrowego stylu życia, 

propagowanie postaw 

prozdrowotnych oraz kształtowanie 

właściwych nawyków związanych z 

higieną osobistą, właściwym 

odżywianiem i zdrowym, aktywnym 

spędzaniem wolnego czasu, 

przeciwdziałanie otyłości dzieci 

poprzez wzmacnianie zachowań 

pozytywnych i ograniczanie 

zachowań agresywnych; 

*warsztaty i pogadanki w klasach związane z 

zdrowym stylem życia, przeciwdziałaniem 

depresji wśród młodzieży i radzeniem sobie ze 

stresem 

*indywidualna praca z uczniami 

*prowadzenie zajęć pozalekcyjnych 

 

*profilaktyka próchnicy zębów 

 

nauczyciele, 
pedagog  
pielęgniarka szkolna 
 

cały rok 

 

kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie ze zmieniającą się 

rzeczywistością oraz niepokojami i 

trudnościami okresu dojrzewania. 

*warsztaty prowadzone w klasach przez 

pedagoga 

* indywidualne rozmowy z uczniami 

*szkolenia zewnętrzne 

*szkolny Dzień Profilaktyki  

*lekcje wychowawcze 

pedagog 

 
wychowawcy klas, 
pedagog, 
nauczyciele 
 
pedagog 
 
pedagog 

 
wychowawcy 

na bieżąco 

 
 
 
 
 
 
 
 

plan pracy 
wychowawcy 
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Ewaluacja programu przeprowadzana będzie  przez zespół ds. Ewaluacji programu 

wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora, w którego skład wejdą pedagog 

szkolny i wicedyrektor. Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja 

badań oraz opracowanie wyników.  

 
 

 

 

 
 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu 

 z Radą Pedagogiczną Szkoły Podstawowej im. por. Piotra Olka ps. „Gołąb” w Kobylanach w dniu ……………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor        Przewodniczący RR Szkoły  

 

……….Agata Hrabia……………………        ………..…………………………………………                                                                                                                                        


