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Wstęp

Wychowanie  to  budowanie  człowieczeństwa.  Pierwszym  i  najważniejszym

budowniczym są zawsze Rodzice. Nauczyciele to filary wspierające w harmonijnym rozwoju

osobowoś

 dziecka. Szkoła wspomaga proces rozwoju młodego człowieka do osiągnięcia dojrzałości na

miarę  jego  fazy  rozwojowej.  Zaś  zadaniem  profilaktyki  jest  interwencja  kompensująca

niedostatki wychowania. Oba procesy są nierozerwalne. W bardzo dynamicznie zmieniającym

się  świecie  dochodzi  do bardzo  dużej  eskalacji  różnego  rodzaju  zachowań  ryzykownych  i

zagrożeń.  Celem  prowadzonych  działań  wychowawczo-profilaktycznych  jest  dostarczenie

narzędzi,  które  wzmocnią  działanie  całej  społeczności  szkolnej,  do  której  należy  zaliczyć

wszystkie  jednostki,  które  mają  swój  wkład  w  procesie  wychowawczo  -  edukacyjnym  tj.

uczniów,  nauczycieli,  wychowawców,  dyrekcję  szkoły,  pozostałych  pracowników,  rodziców,

oraz opiekunów dzieci.  Zadaniem osób dorosłych jest świadome uczestnictwo w procesie

wychowania dzieci otoczenie ich troską i bycie uważnym na potrzeby.



Cel programu

Niniejszy program wychowawczo profilaktyczny ma być przewodnikiem w realizacji

celów obu procesów. Ma za zadanie wspieranie rodziców w procesie wychowania swoich

dzieci  a  przede  wszystkim  uczniów  we  wszechstronnym  rozwoju  ukierunkowanym  na

osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej.

Wizja szkoły

Nasza  szkoła  posiada  wieloletnią  historię.  Łączy  dwa  środowiska  i  jest  głęboko

zakorzeniona  w  tradycjach  lokalnych  i  narodowych.  Jednocześnie  jesteśmy  szkołą

nowoczesną,  przyjazną  i  bezpieczną.  Tworzymy  zespół  szanujących  się  i  wspierających

nawzajem nauczycieli i pracowników, w którym każdy ma do odegrania ważną role i zadanie.

Jesteśmy otwarci na zmiany zachodzące w świecie. W swojej pracy inspiracje czerpiemy z

najnowszego dorobku naukowego i kulturowego. Kształcimy swoich wychowanków w oparciu

o szacunek do drugiego człowieka, poszanowanie systemu wartości, dziedzictwa kulturowego

i historycznego. Każdy uczeń w naszej szkole osiąga sukces na miarę swoich możliwości, uczy

się  żyć  w  środowisku  i  dla  środowiska.  Uczymy  kreatywności  i  otwartości  na  drugiego

człowieka. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na dobro i piękno. Najwyższym dobrem jest

dla nas uczeń.

Sylwetka absolwenta

Szkoła  zaraz  po  domu  rodzinnym  jest  laboratorium,  w  którym  dziecko  nabywa

kompetencje  społeczne,  pogłębia  sferę  duchową,  rozwija  intelekt  oraz  tężyznę  fizyczną.

Pragniemy  aby  środowisko  szkolne  było  bezpieczne  przyjazne  i  inspirujące  młodego



człowieka do poszukiwania wiedzy, zainteresowań i budowania pozytywnego obrazu własnej

osoby. Chcemy aby uczeń opuszczający mury naszej szkoły charakteryzował się następująco:

• był wartościowym człowiekiem, kierującym się w życiu zasadami etyki 

• był twórczy, dociekliwy i wykazywał zainteresowanie własnym rozwojem

• dostrzegał potrzeby innych ludzi i reagował na nie 

• był samodzielny i kreatywny

• miał poczucie wolności i rozumiał ją w sposób odpowiedzialny

• potrafił aktywnie i chętnie uczestniczyć w życiu swojej społeczności

• posiadał wiedzę na temat tradycji szkoły, regionu i narodu z którego się wywodzi

• nie tylko znał zasady dobrego wychowania, ale stosował je

• był asertywny

• umiał reagować w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia

• potrafił rozpoznawać swoje mocne strony i je wykorzystywać

• był prawdomówny i uczciwy aby rozumiał znaczenie odwagi cywilnej

• znał zagrożenia wynikające z nałogów

• prowadził zdrowy i aktywny tryb życia

Diagnoza

Przeprowadzona  diagnoza  została  oparta  na  obserwacji  rozwoju  uczniów,  ich

funkcjonowania  na  terenie  szkoły  i  poza  nią,  analizie  zapisów  w  e-dzienniku,  licznych

rozmowach z nauczycielami, uczniami i  rodzicami oraz analizie ankiety dla wychowawców

diagnozującej  zakres  występujących  w  środowisku  szkolnym  czynników  chroniących  i

czynników ryzyka. Przeprowadzona analiza pozwoliła wyłonić najistotniejsze czynniki ryzyka i

czynniki chroniące:

Czynniki chroniące:

• silna więź emocjonalna z rodzicami



• duża wrażliwość społeczna

• poczcie przynależności do grupy rówieśniczej i lokalnej społeczności

• pozytywny klimat szkoły

• akceptująca i życzliwa postawa nauczycieli wobec uczniów

Czynniki ryzyka:

• błędna postawa wobec własnego ciała i ograniczanie na co dzień wysiłku fizycznego

• wpływ mediów odgrywających niebagatelną rolę w kształtowaniu postaw dzieci i 

młodzieży

• agresja i przemoc wśród nastolatków

• niewłaściwe korzystanie z mediów, które obecnie stały się dla młodych ludzi szerokim 

polem organizowania sobie czasu

• wpływ mediów, wciąż poszukujących sensacji i podważających podstawowe 

autorytety społeczne – rodziców, nauczycieli, księży

• brak właściwych związków społeczno-emocjonalnych, doświadczanie poczucia lęku i 

niepewności, bezradności i bezsilności

• zacieranie się granic w życiu i rozwoju młodych ludzi, którzy częściej słyszą o prawach 

niż o obowiązkach i odpowiedzialności

• dominacja wartości materialnych i życie w świecie konsumpcji

• egocentryzm polegający na przyjęciu poglądu, że cały świat powinien koncentrować 

się na potrzebach młodych ludzi, gdyż wszystko im się należy

• eliminowanie niektórych wartości (np. tradycję zastępuje się nowoczesnością)

• ograniczanie roli religijności i wprowadzanie laickości, pomimo że religijność jest 

określana jako czynnik chroniący w większości badań nad zapotrzebowaniem na 

profilaktykę

W związku z przeprowadzoną diagnozą stwierdza się, że szkoła jest przede wszystkim 

miejscem profilaktyki uniwersalnej, adresowanej do wszystkich uczniów. 

W pracy wychowawczej i profilaktycznej największy nacisk nauczyciele będą kładli na 



a) integrację zespołów klasowych i budowanie więzi między uczniami, praca nad 

eliminacją izolacji poszczególnych uczniów w klasie

b) proponowanie uczniom różnych technik uczenia się, pomoc w opanowaniu często 

obszernego materiału

c) pokazaniu dzieciom, że oprócz telewizji, Internetu, telefonów istnieje wiele innych 

sposobów spędzania wolnego czasu

d) kształtowanie postaw prospołecznych

e) kształtowanie kultury języka

f) pedagogizacja rodziców w zakresie właściwego korzystania z Internetu, gier i 

telefonów

g) profilaktyka uzależnień 

Ceremoniał i tradycje szkolne

Szkoła Podstawowa im s. Emilii Podoskiej ma swego patrona, logo. Szkoła przyjęła jako

swój  cel  kształtowanie  postaw  obywatelskich,  patriotycznych  i  społecznych  uczniów  poprzez

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

Realizowane  jest  to  poprzez  właściwy  strój  podczas  uroczystości  szkolnych  i  państwowych,

znajomość hymnu narodowego. Organizacja i aktywne uczestniczenie w świętach narodowych

oraz ważnych dla społeczności lokalnej uroczystościach. 

Zadania wychowawczo – profilaktyczne i formy ich realizacji 



Zadania wychowawczo – profilaktyczne i formy ich realizacji 

lp ZADANIA SZKOŁY CELE FORMY I SPOSÓB REALIZACJI

1 Przygotowanie 
uczniów do 
świadomego 
aktywnego 
uczestnictwa w życiu 
społecznym

1. Rozwijanie SAMORZĄDNOŚCI uczniów. Uczenie 
zasad demokracji.

2. Rozwijanie TOLERANCJI wobec innych. 
Kształtowanie właściwych postaw w stosunku do 
osób niepełnosprawnych, starszych i odmiennych 
kulturowo

3. Poznanie i respektowanie praw i obowiązków ucznia. 
Edukacja PRAWNA

4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, rozbudzanie pasji
5. Udział uczniów w konkursach, zawodach sportowych 

i innych formach prezentacji własnych umiejętności i 
wiedzy

6. Kształtowanie umiejętności refleksyjnego, celowego 
korzystania z elektronicznych nośników informacji – 
internet

7. Uczestnictwo w organizacji uroczystości szkolnych
8. Udział uczniów w akcjach organizowanych przez 

szkołę
9. Kształtowanie umiejętności bycia członkiem zespołu 

klasowego, szkolnego
10. Organizowanie czasu wolnego
11. Upowszechnianie czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych
12.Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej uczniów

Udział w pracach samorządu uczniowskiego i 
klasowego

Udział uczniów w procesie planowania pracy klasy i
szkoły

Udział w zajęciach pozalekcyjnych i projektach 
poszerzających znajomość praw dziecka

Reprezentowanie szkoły w czasie uroczystości 
lokalnych
Spotkanie z seniorami z okazji Dnia Babci i 
Dziadka, Święta szkoły

Udział w pracach szkolnego wolontariatu, spotkania
z osobami niepełnosprawnymi

Kodeks ucznia statut szkoły regulaminy

Percepcja sztuk teatralnych i koncertów

Realizacja projektów przedmiotowych, szkolnych
Udział w lekcjach muzealnych, konkursach, 
zawodach sportowych

Prezentacja wybitnych osiągnięć na forum szkoły 

Imprezy integracyjne

Konkursy pięknego czytania, upowszechnianie 
czytelnictwa przez organizację ciekawych akcji tj 
noc w szkole, spotkania z autorami

KSZTAŁ-
TOWA-
NIE 
POZY-
TYW-
NYCH 
POSTAW 
SPOŁE-
CZNYCH
I PRO-
MOWA-
NIE 
BEZPIE-
CZNYCH
ZACHO-
WAŃ



2 Dążenie do uzyskania
wysokiego poziomu 
kultury osobistej

1. Budowanie systemu wartości – przygotowanie do 
rozpoznawania podstawowych wartościowym

2. Wpajanie szacunku i tolerancji do odmiennych 
poglądów, ludzi religii

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, rozmawiania, 
zawierania kompromisów

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne 
słowa i czyny. Nauka kultury osobistej i kultury 
języka.

5. Praca na rzecz innych
6. Ćwiczenie prawidłowych reakcji w sytuacjach 

konfliktowych
7. Uświadamianie, że każdy może popełniać błędy a 

przyznanie się i poprawa jest drogą do bycia lepszym 
człowiekiem

8. Pobudzanie ucznia do stawiania pytań jak poprawić 
niekorzystną sytuację

Udział w akcjach charytatywnych, wolontariacie, 
rekolekcjach

Pogadanki i zajęcia ukazujące wzorce osobowe, 
właściwe zachowania i postawy

Udział w konkursach promujących savuar vivr (min 
gminny konkurs savuar vivru)

Apele szkolne promujące pozytywne postawy

Egzekwowanie właściwego zachowania wobec osób
dorosłych i rówieśników
Omawianie właściwego postępowania z uczniami, 
którzy znaleźli się w trudnej sytuacji

3 Rozwijanie zachowań
asertywnych i 
empatycznych

1. Ćwiczenie prawidłowych postaw i zachowań uczniów
w grupie rówieśniczej 

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i zabierania głosu
3. Przeciwdziałanie przejawom niedostosowania 

społecznego 

Spotkania ze specjalistami 

Realizacja programów profilaktycznych (w tym 
rekomendowanych)

Stała i systemowa współpraca z PPPP oraz PCPR 
oraz innymi instytucjami wspierającymi 

4 Integracja działań 
wychowawczych 
szkoły i rodziców

1. Dokładne precyzowanie wymagań stawianych 
uczniom dotyczących pożądanych przez szkołę 
zachowań oraz egzekwowanie powyższych wymagań

2. Uwzględnianie na zebraniach z rodzicami tematów z 
zakresu wychowania adekwatnych do problemów 
klasowych

3. Badanie opinii rodziców na wybrane tematy
4. Przekazywanie rodzicom informacji na temat praw i 

Spotkania rodziców z wychowawcami klasowego

Opracowanie procedur dot trudnych zachowań

Dyżury nauczycieli

Ankietowanie rodziców

Konsultacje rodziców z wychowawcami klas, 
pedagogiem



obowiązków ucznia, metod oddziaływań 
wychowawczych 

5. Uświadamianie szkodliwości nadopiekuńczej postawy
oraz liberalnego wychowania

6. Wyróżnianie rodziców za wkład pracy na rzecz szkoły

dyrektorem

Prelekcje dla rodziców

Prowadzenie biblioteczki dla rodzica

Informowanie w dostępny dla rodziców sposób 
(tablica informacyjna, strona www) o formach i 
możliwościach pomocy w innych instytucjach

5 Kształtowanie 
poczucia 
przynależności do 
rodziny grupy 
rówieśniczej i 
wspólnoty narodowej 
oraz postawy 
patriotycznej, miłości 
do ojczyzny, 
kultywowania 
tradycji

1. Znajomość słów i melodii hymnu narodowego
2. Kulturalne zachowanie się w miejscach pamięci 

narodowej
3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie świąt i 

uroczystości
4. Poznanie sylwetki patrona szkoły i troska o pamiątki 

po nim
5. Prowadzenie kroniki szkolnej

Tematyka godzin wychowawczych , uroczystości 
szkolne i klasowe, wycieczki i wyjścia

Konkursy wiedzy o patronie

KSZTAŁ-
TOWANIE
WIĘZI Z 
KRAJEM 
OJCZYS-
TYM, PO-
SZANO-
WANIE 
DLA 
DZIEDZI-
CTWA 
NARO-
DOWEGO
ORAZ 
INNYCH 
KULTUR  
I  TRADY-
CJI

6 Wprowadzanie w 
życie kulturalne 
szkoły wspólnoty 
lokalnej oraz 
poszanowanie historii
i kultury regionu 
Zachowanie 
tożsamości narodowej
we wspólnocie 
europejskiej
 

1. Zdobywanie i pogłębianie wiedzy o własnej 
miejscowości, regionie i kraju

2. Poznanie historii i tradycji własnej rodziny i jej 
związek z historią regionu

3. Wdrażanie do aktywnego uczestnictwa w życiu 
wspólnoty lokalnej, imprezach regionalnych

4. Poznanie najważniejszych obiektów w gminie
5. Kształtowanie tożsamości narodowej

Wycieczki, wystawki, czytanie lokalnej prasy

Organizacja imprez szkolnych i współorganizacja 
uroczystości lokalnych

konkursy o zasięgu lokalnym i regionalnym

Pielęgnowanie polskiej tradycji narodowej



7 Kształtowanie 
zachowań 
sprzyjających 
zdrowiu

1. Korygowanie wad budowy, postawy oraz wymowy
2. Kształtowanie nawyku dbania o własne zdrowie. 

Zwracanie uwagi na utrzymanie higieny ciała. Dbanie 
o schludny wygląd zewnętrzny

3. Wpajanie zdrowego stylu życia, odżywiania i 
wypoczynku. Umiejętne gospodarowanie czasem 
wolnym

4. Kształtowanie sprawności fizycznej, odporności. 
Uświadamianie znaczenia roli sportu.

5. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach i ulicach ze szczególnym zwróceniem uwagi 
na bezpieczna drogę do szkoły

Realizacja zajęć logopedycznych oraz gimnastyki 
korekcyjnej

Zajęcia realizujące edukację zdrowotną

Programy zewnętrzne promujące zdrowy styl życia

Zajęcia sks

Prowadzeni zajęć wychowania komunikacyjnego/ 
Egzamin na kartę rowerową

Spotkania z ekspertami: policja, dietetyk, instruktor 
fitness

WYCHO
WANIE 
PRO-
ZDRO-
WOTNE

8 Szkła zapewnia 
uczniom poczucie 
bezpieczeństwa 
fizycznego i 
psychicznego

1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy ucznia
2. Zapewnienie uczniom pomocy i opieki 

psychologiczno – pedagogicznej 
3. Zapewnienie uczniom konsultacji z higienistką 

szkolną 
4. Zaznajamianie z przepisami BHP drogami 

ewakuacyjnymi w szkole 
5. Zaznajamianie i systematyczne przypominanie zasad 

bezpiecznego poruszania się po drogach, 
podróżowania, nawiązywania znajomości, 
wypoczynku nad wodą

6. Zaznajamianie z zasadami bezpiecznego korzystania z
Internetu i urządzeń elektronicznych 

7. Ochrona mienia społecznego

Współpraca z powołanymi do tego celu instytucjami

W pracy z uczniem uwzględnia się orzeczenia i 
opinie wydane przez PPP

Zapoznanie rodziców i uczniów z zasadami 
bezpieczeństwa obowiązującymi w szkole

Przeprowadzenie próbnych ewakuacji

Lekcje z pierwszej pomocy 

Happeningi, lekcje informatyczne, obchodzenie 
Dnia bezpiecznego Internetu

Monitoring

Lekcje wychowawcze, rozmowy z pedagogiem

9 Uzależnienia, 
rozpoznawanie ich i 
zapobieganie

1. Podnoszenie wiedzy uczniów nt zagrożeń społecznych
2. Kształtowanie umiejętności unikania negatywnych 

wpływów środowiska

Spotkania ze specjalistami

Realizacja programów profilaktycznych 
angażujących zarówno dzieci jak i rodziców  np. 



3. Wzmacnianie roli czynników chroniących Domowi detektywi

Zajęcia pozalekcyjne kształtujące więzi i autorytet

Współpraca  z Parafią

10 Rozwijanie 
wrażliwości na 
potrzeby środowiska

1. Przybliżanie uczniom problematyki konieczności 
ochrony środowiska naturalnego

2. Ukazywanie wpływu codziennych czynności i 
zachowań na stan środowiska naturalnego

3. Uwrażliwianie na związek degradacji środowiska ze 
zdrowiem człowieka

4. Wskazywanie na sposoby dbania o przyrodę 
ożywioną i nieożywioną

Realizacja programów ekologicznych

Konsekwentne dbanie o segregację śmieci na terenie
szkoły

Udział w zewnętrznych programach typu Dzień 
Ziemi

Tworzenie gazetek ściennych o tematyce 
ekologicznej

WYCHO
WANIE 
EKOLO
GICZNE

11 Eliminowanie agresji 
z życia szkoły w tym 
agresji słownej

1. Doskonalenie umiejętności nazywania przeżywanych 
uczuć oraz sposobów radzenia sobie z nimi

2. Kształtowanie postawy asertywności oraz 
umiejętności rozwiązywania konfliktów

3. Uświadamianie że słowo może ranić i leczyć a 
przemoc rodzi przemoc

4. Podnoszenie kompetencji wychowawczych rodziców
5. Rozwijanie empatii i poczucia wspólnoty

Warsztaty w ramach godzin wychowawczych

Uczestnictwo w lokalnych i krajowych akcjach 
profilaktycznych i edukacyjnych

Mediacje rówieśniczej

Zajęcia integrujące klasy i całą społeczność szkolną

PROFI-
LAK-
TYKA 
ZAGRO-
ŻEŃ

12 Zapobieganie 
niepowodzeniom 
dydaktycznym

1. Diagnozowanie trudności w nauce
2. Dostosowywanie wymagań edukacyjnych
3. Stosowanie nowatorskich metod pracy tj uczenie 

wielozmysłowe, ocenianie kształtujące, elementy 
neurodydaktyki

4. Rozwijanie zainteresowań
5. Organizowanie pomocy koleżeńskiej

Zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno 
– pedagogicznej

szkolenia i warsztaty RP

Koła zainteresowań

W ramach wolontariatu samopomoc 
koleżeńska



13 Pedagogizacja 
rodziców i 
opiekunów

1. Przekazywanie rodzicom wiedzy nt. Przyczyn i istoty 
niepowodzeń dydaktycznych

2. Wyposażenie rodziców w wiedzę w jaki sposób sami 
mogą pracować z dzieckiem w domu lub gdzie mogą 
znaleźć pomoc

3. Wspieranie rodziców w trudach wychowania, 
przybliżanie wiedzy nt. Okresów rozwojowych dzieci,
radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i sposobami 
komunikacji z dzieckiem

Spotkania zbiorowe i indywidualne z 
rodzicami

Warsztaty dla rodziców

Spotkania ze specjalistami; Spotkania  dla 
ojców; Cykl Być Babcią być Dzidkiem

Biblioteka mądrego rodzica – 
udostępnianie literatury traktującej o 
wychowaniu, promowanie ciekawych 
artykułów w kąciku dla rodzica


