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1. WPROWADZENIE 

Celem naszej szkoły jest wspieranie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia  

w sferach: intelektualnej, społecznej, duchowej oraz zapewnienie mu bezpieczeostwa 

fizycznego i emocjonalnego. Aktywne współtowarzyszenie w procesie nabywania wiedzy, 

sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do dalszej edukacji  

i godnego życia. Zaspokajając potrzeby wychowanka, nauczyciele, a w szczególności 

wychowawcy, kształtują samodzielne myślenie, budują wzajemne zaufanie oraz uczą empatii 

i otwartości na drugiego człowieka. Wskazują sposoby radzenia sobie z trudnościami, które 

zagrażają prawidłowemu rozwojowi. Wprowadzają normy moralne, zasady zdrowego stylu 

życia, dają osobiste wsparcie.  Program  przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców 

klas we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, higienistką  oraz  przy 

zaangażowaniu rodziców uczniów. 

Program wychowawczo - profilaktyczny  naszej szkoły  opiera się na humanistycznych  

i uniwersalnych wartościach, odwołujących się do praw dziecka, ucznia i rodziny. Został 

przygotowany z uwzględnieniem zasad pedagogiki oraz przepisów prawa. Koreluje zadania 

wychowawcze i profilaktyczne. Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania 

modelu absolwenta szkoły. 

2. PODSTAWA PRAWNA 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej - art. 72  

 Konwencja o Prawach Dziecka 

 Karta Nauczyciela 

 Statut Szkoły 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej  wychowania przedszkolnego oraz podstawy 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów  

z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, 

kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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 

 Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

 

 

 

 



3. CELE I ZADANIA PROGRAMU 

Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działao z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

 fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy  

i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowao prozdrowotnych, 

 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, 

 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, 

 aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 

Działalnośd wychowawcza obejmuje w szczególności: 

 współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialnośd za 

własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu, a decyzje w tym 

zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

 współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowao proekologicznych, 

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną, 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków  

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,  

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 

 doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz 

warsztatowej pracy z grupą uczniów, 

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz 

rodziców lub opiekunów, 



 kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwośd udziału  

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym, 

 przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej  

i światowej, 

 wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy  

i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli  

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalnośd edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeo zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,  

a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania  

w tego typu przypadkach, 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków  

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli  

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeo zdrowia  

psychicznego wieku rozwojowego. 

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

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeo  i 

rozwiązywania problemów związanych z używaniem środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych 

do uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz 

innych pracowników szkoły. 



Działalnośd informacyjna obejmuje w szczególności: 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działao wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeo cywilizacyjnych, 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów  

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych  

z naruszeniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 

narkomanii, 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów  

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz  

o metodach współpracy szkół i placówek z Policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działao z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej. 

Działalnośd profilaktyczna obejmuje: 

 wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym rozwoju i zdrowym 

stylu życia oraz podejmowanie działao, których celem jest ograniczanie zachowao 

ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania przez nich środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, 

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na 

ryzyko zachowao ryzykownych, 

 wspieranie uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych zachowao 

ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub choroby 

wymagające leczenia. 

 

 



Wymienione powyżej działania obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do 

potrzeb indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 przygotowanie oferty zajęd rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 

i satysfakcji życiowej, 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowao ryzykownych, 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów  

i wychowanków zachowao ryzykownych. 

4. WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z INSTYTUCJAMI DZIAŁAJĄCYMI W ŚRODOWISKU 

LOKALNYM 

Aby wzmocnid oddziaływania profilaktyczno – wychowawcze Szkoła  współpracuje  

z następującymi instytucjami: 

 Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mielcu Wadowicach Górnych, Radomyślu 

Wielkim, 

 Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Mielcu 

 Komendą Powiatową Policji w Mielcu, 

 Ośrodkiem Zdrowia w Podleszanach, 

 Stowarzyszeniem FUTURIS, 

 Parafią Rzymskokatolicką w Książnicach, 

 Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Mielcu, 

 Poradniami specjalistycznymi, 

 Kołem Gospodyo Wiejski w Rydzowie, 

 Ochotniczą Strażą Pożarną w Rydzowie. 

 

 

 



5. MISJA I WIZJA SZKOŁY 

MISJA SZKOŁY 

Nasza szkoła ma wspierad rodzinę w procesie wychowania i nauczania poprzez 

stwarzanie uczniom optymalnych warunków do ich prawidłowego i wszechstronnego 

rozwoju oraz ściśle współpracowad z bliższym i dalszym otoczeniem działając dla dobra 

społeczności szkolnej, lokalnej oraz społeczeostwa polskiego. Chcemy, aby szkoła była 

bezpieczna, przyjazna uczniom i otwarta, czyli taka, która nie zamyka się na kulturę, sztukę, 

sport  

i środowisko lokalne oraz potrafi korzystad z tego, co ją otacza. Pragniemy, aby uczniowie 

oraz ich rodzice mieli możliwośd współdecydowania o tym, co się dzieje w szkole. Zależy nam 

na tym, aby wychowankowie szkoły podstawowej byli przygotowani do kontynuowania 

nauki na dalszych etapach kształcenia oraz do życia w demokratycznym społeczeostwie.  

WIZJA SZKOŁY  

Nasza szkoła jest przyjazna i bezpieczna, stwarza uczniom warunki do 

wszechstronnego rozwoju. Jest szkołą wspierającą, angażującą do realizacji swoich 

zamierzeo rodziców oraz społecznośd lokalną. Szkoła dba o wysoki poziom warunków 

lokalowych oraz nowoczesnej bazy dydaktycznej. Kultywuje wartości prorodzinne. Dąży do 

wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych członków społeczności lokalnej oraz 

obywateli RP. Uczy ich kochad, szanowad i żyd kulturą i tradycjami narodu polskiego. Dba  

o środowisko ekologiczne uczniów, uczy szacunku dla świata roślin i zwierząt. Szkoła stwarza 

uczniom szansę wszechstronnego rozwoju oraz nabycia umiejętności kluczowych dla 

człowieka XXI wieku, które są niezbędne do świadomego i odpowiedzialnego funkcjonowania 

we współczesnym świecie oraz odnalezienia się na ustawicznie zmieniającym się rynku pracy. 

Umożliwia uczniowi stawanie się człowiekiem wolnym oraz odpowiedzialnym za siebie  

i innych. 

6. MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Rydzowie powinien posiadad następujące umiejętności  

i postawy: 

 znad swoje mocne i słabe strony i potrafid nad nimi pracowad, 

 mied poczucie własnej wartości, dążyd do osiągnięcia sukcesu, 

 umied słuchad, formułowad i wyrażad swoje myśli oraz zastosowad  

w praktyce wiedzę i umiejętności, 

 byd dociekliwym i twórczym, 

 zachowywad postawy moralne i patriotyczne, 

 szanowad dziedzictwo kulturowe własnego regionu, kraju i kontynentu, 

 byd uczciwym, prawdomównym i odpowiedzialnym, 



 znad i stosowad normy dobrego zachowania, 

 byd partnerem we wspólnej pracy,  

 dbad o swoje zdrowie i bezpieczeostwo, prowadzid aktywny tryb życia. 

7. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu: 

RODZICE:   

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  

i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka ,   

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę,  

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie 

bezpieczeostwa,  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach 

służąc wiedzą, doświadczeniem i pomocą, 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły,    

  dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci.  

NAUCZYCIEL:    

 realizuje zadania związane z dydaktyczną, wychowawczą i opiekuoczą funkcją szkoły, 

 zapewnia bezpieczeostwo uczniom w czasie zajęd,    

 wspiera każdego ucznia w jego rozwoju,     

 jasno formułuje oczekiwania wobec uczniów w zakresie edukacji i zachowania,   

 udziela uczniom informacji zwrotnej o ich mocnych stronach i uzdolnieniach,   

 współpracuje z wychowawcą klasy,     

 uwzględnia zalecenia specjalistów w pracy z uczniem,   

  reaguje i przeciwdziała wszelkim formom niewłaściwych zachowao,   

 zapoznaje uczniów z Przedmiotowym Systemem Oceniania,   

 przekazuje uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące wyników w nauce  

i zachowaniu oraz wymagao edukacyjnych stawianych przez szkołę   

 podejmuje systematyczne wysiłki zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery  

w czasie zajęd,    

 rozwiązuje bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy  

z rodzicami, wychowawcami,  

 czuwa nad przestrzeganiem obowiązującego w szkole prawa,    

 reaguje i przeciwdziała wszelkim formom agresji i wandalizmu, konsekwentnie 

przestrzega norm współżycia społecznego.  

 



WYCHOWAWCA KLASY:    

 zapoznaje uczniów i ich rodziców z podstawowymi dokumentami regulującymi życie 

szkoły, 

 przekazuje uczniom i ich rodzicom informacje dotyczące zachowania i wyników 

nauczania oraz wymagao edukacyjnych stawianych przez szkołę,   

 wspiera rozwój uczniów,   

 podejmuje działania zmierzające do wytworzenia właściwej atmosfery w zespole 

klasowym, 

 dba o rozwój samorządności w klasie,   

 rozwiązuje bieżące problemy dydaktyczne i wychowawcze we współpracy  

z rodzicami, nauczycielami, 

 czuwa nad przestrzeganiem przez uczniów obowiązującego w szkole prawa,  

 kształtuje nawyki odpowiedniego zachowania się w różnych sytuacjach oraz 

przestrzegania zasad bezpieczeostwa,   

 integruje zespół klasowy.   

UCZNIOWIE, SAMORZĄD UCZNIOWSKI:      

 znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności 

szkolnej, 

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,  

 współtworzą społecznośd szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,   

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni,    

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko,    

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,   

 współorganizują uroczystości szkolne.    

8. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI  

 

Cele Sposoby realizacji 

Zapewnienie bezpiecznych warunków oraz przyjaznej atmosfery sprzyjającej nauce 

z uwzględnieniem indywidualnych możliwości i potrzeb edukacyjnych uczniów. 

Zapewnienie warunków 

bezpiecznego 

przebywania uczniów  

w szkole. 

Zajęcia i różnorodne akcje szkolne dotyczące zasad 

bezpieczeostwa na terenie szkoły i poza szkołą. 

Spotkania uczniów z  pracownikami Komendy Powiatowej Policji 

na temat bezpieczeostwa i odpowiedzialności karnej nieletnich. 

Kontrola bezpieczeostwa poprzez monitoring szkoły i pełnienie 



dyżurów przez nauczycieli. 

 Dokonywanie cyklicznej analizy poczucia bezpieczeostwa 

uczniów. 

 

Zapoznanie uczniów z instrukcjami obowiązującymi w razie 

ogłoszenia alarmu, również tzw. próbne alarmy. 

Stosowanie zasad Regulaminu bezpieczeostwa uczniów. 

Tworzenie przyjaznej 

atmosfery szkoły. 

Przeprowadzenie zajęd integracyjnych z uczniami 

rozpoczynającymi naukę w szkole. 

Zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, 

człowieka. 

Organizacja klasowych i szkolnych wycieczek, wspólnych 

wyjazdów do teatru, kina i muzeów. 

Organizacja imprez klasowych i szkolnych o charakterze 

rozrywkowym, charytatywnym, kulturalnym. 

Działalnośd kół zainteresowao, dodatkowych zajęd rozwijających 

zainteresowania i zgodnych z potrzebami uczniów. 

Informowanie o bieżących wydarzeniach szkolnych na stronie 

internetowej szkoły. 

Zapobieganie 

samowolnemu 

opuszczaniu zajęd 

lekcyjnych. 

Systematyczna kontrola realizacji obowiązku szkolnego. 

Współpraca z rodzicami w zakresie dbałości o  realizowanie 

obowiązku szkolnego przez uczniów. 

Nagradzanie uczniów za bardzo wysoką frekwencję. 

Stały nadzór nad uczniami (kadra pedagogiczna i niepedagogi-

czna). 

Budowanie dobrej 

współpracy z rodzicami. 

Zapraszanie rodziców do udziału w uroczystościach szkolnych, 

lekcjach otwartych, imprezach klasowych i szkolnych. 

Organizacja zebrao rodziców, indywidualne spotkania nauczycieli 

z rodzicami. 

Funkcjonowanie dziennika elektronicznego. 

Współpraca z Radą Rodziców. Współdecydowanie  



w kluczowych kwestiach dotyczących funkcjonowania szkoły. 

Organizowanie spotkao dla rodziców ze specjalistami, wykłady, 

pogadanki na ważne tematy wychowawcze. 

Formowanie poczucia godności własnej ucznia oraz kształtowanie postawy akceptacji  

i szacunku dla drugiego człowieka. 

Integracja uczniów 

niepełnosprawnych ze 

sprawnymi rówieśnikami 

Zajęcia psychoedukacyjne przybliżające specyfikę różnych 

zaburzeo rozwojowych i uwrażliwiające na potrzeby osób 

niepełnosprawnych. 

Wnioskowanie do odpowiednich instytucji o wyposażenie 

szkoły w sprzęt niezbędny dla osób niepełnosprawnych. 

Organizowanie imprez integracyjnych. 

Kształtowanie umiejętności 

prawidłowego 

odczytywania swoich 

stanów emocjonalnych, 

poczucia własnej wartości, 

dawania i otrzymywania 

wsparcia. 

 

Podejmowanie tematów dotyczących sfery emocjonalnej  

i społecznej człowieka podczas zajęd z wychowawcą. 

Współdziałanie uczniów przy realizacji różnego rodzaju zadao 

szkolnych (kółka przedmiotowe, koła zainteresowao, 

rozgrywki sportowe). 

Zachęcanie uczniów do aktywnego udziału i samodzielnego 

organizowania akcji i przedsięwzięd.  

Promowanie talentów uczniów, stwarzanie okazji do 

osiągania sukcesów. 

Rozwijanie tolerancji wobec odmiennych poglądów i postaw. 

Zajęcia antydyskryminacyjne. 

Kształtowanie postaw obywatelskich, patriotycznych i społecznych uczniów. 

Kształtowanie umiejętności 

korzystania z autorytetów 

 

Odwoływanie się do nauki Jana Pawła II. 

Promowanie postaci historycznych i żyjących mogących byd 

autorytetami dla młodzieży. 

Rozwijanie samorządności  

i przygotowanie do 

uczestnictwa w życiu 

społeczeostwa 

demokratycznego. 

Działalnośd Samorządu Uczniowskiego  i samorządów 

klasowych oparta na procedurach demokratycznych. 

Spotkania z przedstawicielami samorządu lokalnego. 

Działalnośd gazetki szkolnej „Echo Szkoły”. 



 Organizowanie debat młodzieżowych i lekcji na temat 

istotnych problemów społecznych. 

Rozwijanie tożsamości 

narodowej i europejskiej. 

 

Udział uczniów w imprezach i konkursach o tematyce 

regionalnej, patriotycznej. 

Apele okolicznościowe z okazji rocznic i świąt paostwowych. 

Zbieranie pamiątek, przedstawianie świadków przeszłości 

ukazujących życie naszych przodków. 

Korzystanie z oferty lokalnych instytucji kultury. 

Udział uczniów w wycieczkach turystyczno-krajoznawczych  

w Polsce. 

Kształtowanie postaw prozdrowotnych, profilaktyka zachowao ryzykownych, 

wzmacnianie czynników chroniących. 

Podejmowanie działao 

prozdrowotnych 

i profilaktyka uzależnieo. 

 

Propagowanie wśród uczniów wiedzy o substancjach 

uzależniających i zagrożeniach związanych z ich używaniem. 

Prelekcje i pogadanki dla rodziców dotyczące problemu 

uzależnieo. 

Realizowanie programów profilaktycznych. 

Organizowanie czasu wolnego w ramach zajęd 

pozalekcyjnych. 

Diagnoza zagrożenia środowiska szkolnego uzależnieniami  

i systematyczne analizowanie uzyskanych wyników. 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną, 

Komendą Powiatową Policji w zakresie przeprowadzania 

warsztatów, nt. higieny, zdrowia psychicznego i szkodliwości 

stosowania używek. 

Działania szkoły 

przeciwdziałające agresji 

i  przemocy. 

Organizowanie lekcji, prelekcji poruszających problematykę 

zachowao agresywnych i sposobów radzenia sobie z nimi. 

Zwrócenie uwagi na zagrożenia wypływające ze świata 

wirtualnego (prelekcje, pogadanki, apele, filmy dydaktyczne). 

Współpraca z kuratorami sądowymi i innymi instytucjami 

wspomagającym rodziców i uczniów zagrożonych 



demoralizacją. 

Propagowanie zdrowego 

stylu życia. 

Ukazywanie dzieciom i młodzieży aktywnych form spędzania 

wolnego czasu: wycieczki, koła zainteresowao, zajęcia 

sportowe. 

Realizacja zajęd z zakresu propagowania zdrowego 

odżywiania i zapobiegania zaburzeniom odżywiania. 

Przeprowadzanie akcji szkolnych promujących zdrowy styl 

życia. 

Zapoznanie uczniów klas młodszych z podstawowymi 

zasadami higieny i skutkami nieprzestrzegania jej. 

Realizacja profilaktyki zdrowego uzębienia (fluoryzacja). 

Wdrażanie uczniów do utrzymywania w czystości miejsca 

pracy. 

Udział uczniów w konkursach o tematyce zdrowotnej. 

Zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy. 

Kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego. 

Podejmowanie działao na 

rzecz ochrony środowiska  

i ekologii. 

Poruszanie tematyki dotyczącej dbałości o środowisko 

naturalne, ochrony przyrody i ekologii. 

Włączanie uczniów do akcji o charakterze ekologicznym: 

„Sprzątanie świata”, „Dzieo Ziemi” itp. 

Kształtowanie wśród uczniów klas młodszych umiejętności 

obserwowania przyrody i uświadamianie odpowiedzialności 

za czystośd środowiska. 

Zapoznanie i współpraca z wybranymi instytucjami 

działającymi na rzecz ochrony środowiska. 

Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, solidarności, współpracy, 

altruizmu. 

Kształtowanie umiejętności 

nawiązywania właściwych 

relacji międzyludzkich. 

Wpajanie nawyków kulturalnego zachowania. 

Kształtowanie kultury języka. 

Promowanie postawy szacunku do siebie, innych i otoczenia. 



Uczenie tolerancji w stosunku do drugiego człowieka. 

Uczenie umiejętności rozwiązywania konfliktów bez używania 

przemocy, wprowadzanie metod mediacji i negocjacji. 

Podejmowanie działao o charakterze charytatywnym (zbiórka 

nakrętek). 

Promowanie wolontariatu. 

Rozbudzanie ciekawości poznawczej, traktowania wiedzy jako wartości ważnej przez całe 

życie. 

Rozwijanie ciekawości 

poznawczej, zachęcanie do 

rozwijania pasji. 

 

Rozwijanie motywacji uczniów do nauki. 

Tworzenie warunków do osiągania sukcesów   

z uwzględnieniem indywidualnych predyspozycji uczniów. 

Promowanie sukcesów uczniów – na stronie internetowej 

szkoły, w mediach lokalnych. 

Działalnośd kół zainteresowao. 

Tworzenie innowacji pedagogicznych. 

Organizowanie konkursów tematycznych. Motywowanie 

uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. 

Organizacja szkolnego kalendarza poprzez podział na 

tygodnie tematyczne (organizowanie konkursów, zabaw, gier 

z poszczególnych przedmiotów szkolnych). 

Wyrównywanie wiedzy 

uczniów i zmniejszanie 

zaburzeo rozwojowych. 

Realizowanie zajęd dla uczniów w ramach pomocy 

psychologiczno – pedagogicznej stosowanie się do 

indywidualnych potrzeb uczniów i zaleceo PPP. 

Realizowanie stosownych zajęd dla uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych zgodnie z zalecaniami zawartymi  

w orzeczeniach. 

Kierowanie uczniów do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w celu uzyskania pełnego obrazu przyczyn 

trudności szkolnych. 

Wspieranie ucznia w indywidualnym i wszechstronnym rozwoju, określaniu swoich 

predyspozycji, umiejętności odpowiedzialnego podejmowania decyzji. 



Przygotowanie do 

podejmowania decyzji 

i ponoszenia 

odpowiedzialności za ich 

skutki. 

 

Kształcenie umiejętności komunikowania się w różnych 

sytuacjach i okolicznościach oraz wyrażania własnego zdania. 

Promowanie postępu w uczeniu się i zachowaniu, 

prezentowanie osiągnięd uczniów, wzbogacanie systemu 

nagradzania uczniów. 

Ukazywanie potrzeby istnienia norm społecznych 

regulujących zachowania ludzi. 

Realizacja zajęd z zakresu doradztwa zawodowego  

i planowania dalszej drogi kształcenia. 

Kształtowanie postawy 

odpowiedzialności za 

własny rozwój. 

Rozwijanie kompetencji takich jak kreatywnośd, 

innowacyjnośd, przedsiębiorczośd, współpraca. 

Wdrażanie do ustawicznego uczenia się i samodoskonalenia. 

Organizowanie różnorodnych konkursów i zawodów 

sportowych. 

Udział w spektaklach filmowych i teatralnych odbywających 

się na terenie placówek kulturalnych. 

Wprowadzanie uczniów w świat kultury. 

Kształtowanie postawy aktywności społecznej. 

 

Wspieranie inicjatyw 

społecznych. 

Organizowanie przez dzieci i młodzież imprez szkolnych  

i klasowych. 

Organizacja akcji promujących ideę wolontariatu. 

Działalnośd Samorządu Uczniowskiego, samorządów 

klasowych, gazetki szkolnej. 

Otwartośd kadry pedagogicznej i dyrekcji szkoły na inicjatywy 

uczniowskie. 

Działalnośd kół zainteresowao i prezentacja ich dokonao. 

Wieloaspektowa aktywizacja uczniów podczas bieżących lekcji. 

 

 



9. EWALUACJA 

Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działao, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo  -profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

 obserwację zachowao uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 

 analizę dokumentacji 

 przeprowadzanie ankiet wśród uczniów, rodziców, nauczycieli, pracowników 

niepedagogicznych, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeo w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 

 

 

 

           

 


