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WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY  

SP im. J.von Eichendorffa w Krośnicy 

 

 



WSTĘP 
 

 

Wychowanie dziecka to proces świadomy, celowy, bardzo złożony i trudny, polegający na planowym wpajaniu dziecku przez rodziców, nauczycieli 

i wychowawców zasad oraz reguł, którymi ma się ono kierować w swoim życiu. 

Podstawowym i naturalnym środowiskiem społecznym i wychowawczym w życiu dzieci i młodzieży jest rodzina, którą szkoła powinna wspierać 

w dziedzinie wychowania, uwzględniając priorytety edukacyjne państwa. Proces wychowania jest uzupełniany przez działania z zakresu profilaktyki 

problemów uczniów. 

 

Działalność wychowawcza w naszej placówce jest jednolitym, zintegrowanym z nauczaniem, procesem dydaktyczno-wychowawczym realizowanym przez 

nauczycieli za pośrednictwem wszystkich zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w ścisłej współpracy ze środowiskiem lokalnym. 

Celem nadrzędnym jest wspomaganie rozwoju dziecka poprzez kształtowanie jego umiejętności intelektualnych, osobowości i nawyków społecznego 

współżycia.  

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 

szkolnym i lokalnym. Uwzględniono wyniki ankiet przeprowadzonych przez szkolnego pedagoga: Agresja, Internet, Używki, wyniki ewaluacji wcześniejszego 

szkolnego programu wychowawczego - profilaktycznego, analizę sprawozdań wychowawców i nauczycieli, „Podstawowe kierunków polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2021/2022” oraz inne dokumenty i spostrzeżenia ważne dla szkoły. 

 

 

Misja i wizja szkoły 

Szkoła Podstawowa w Krośnicy jest placówką twórczego i wszechstronnego rozwoju każdego ucznia. 

 Misją szkoły jest: 

*  troska o dziecko,  

*wspomaganie jego rozwoju,  
*dbałość o jego zdrowie i bezpieczeństwo 



* formowanie poczucia godności własnej osoby i szacunku do innych, 

* kształtowanie umiejętności budowania prawidłowych  relacji rówieśniczych, 

* kształcenie i wychowanie w duchu wartości, miłości ojczyzny, poczuciu odpowiedzialności, aktywności w życiu społecznym, tolerancji,  poszanowania dla 
polskiego dziedzictwa kulturowego, z uwzględnieniem regionu  oraz poszanowania wartości innych kultur  i środowiska przyrodniczego,  
 

Wizja szkoły: 

Jesteśmy szkołą nowoczesną,  bezpieczną i przyjazną. Pracujemy jako zespół, szanując i wspierając się nawzajem. Uczymy kreatywności, z jednoczesnym 

naciskiem na odpowiedzialność za własne decyzje. Jesteśmy otwarci na świat i zmiany w nim zachodzące, chętni do czerpania z jego dorobku naukowego i 

kulturowego.  

Nasza szkoła jest zakorzeniona w tradycji lokalnej i narodowej. 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. Kształtujemy w uczniach wrażliwość na 

dobro, prawdę  i piękno. Najwyższym dobrem jest dla nas uczeń.  

 



 

Model absolwenta 

Absolwent  Szkoły Podstawowej im. J. von Eichendorffa w Krośnicy  powinien być: 
 

 aktywny 
 lubić ruch i chętnie uprawiać sport 
 żyć aktywnie 
 podejmować próby artystyczne na miarę swoich możliwości, śpiewać, grać, rysować i malować, rozwijając się jako twórca i 

odbiorca sztuki 

 ciekawy świata 
 starać się poszerzać wiedzę 
 chętnie gromadzić wiadomości z różnych źródeł 
 interesować się otaczającym go światem 

 krytyczny 
 potrafić selekcjonować i porządkować zdobyte informacje 
 ocenić ich przydatność 

 odpowiedzialny 
 starać się przewidzieć skutki swoich działań wykorzystując wcześniejsze doświadczenia i ponosić konsekwencje swoich czynów 
 cieszyć się z sukcesów, zarówno swoich, jak i kolegów 
 akceptować porażki, ale wytrwale szukać rozwiązań alternatywnych 
 jeśli ma problem, zwracać się o pomoc do rodziców, wychowawcy klasy, pedagoga szkoły 
 działając w grupie, poczuwać się do współodpowiedzialności za efekty pracy 

 otwarty 
 wykorzystywać możliwości, jakie stwarza mu dom i szkoła 
 chętnie komunikować się, prezentując swój punkt widzenia, rozważając i szanując poglądy innych 
 wiedzieć, że istnieją różne sposoby komunikowania się, więc uczyć się z nich korzystać 
 nawiązywać współpracę z innymi ludźmi 
 w grupie potrafić działać zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami 

 prawy 
 rozróżniać dobre i złe uczynki w oparciu o system wartości obowiązujący w jego otoczeniu 
 w swoim zachowaniu wykazywać dobre intencje 

 punktualny 
 dotrzymywać terminów 



 sprawnie posługiwać się czasem, planując swoje zajęcia 

 rozważny 
 potrafić przewidzieć niebezpieczeństwo 
 potrafić zapewnić bezpieczeństwo sobie i innym 
 postępować zgodnie z zasadami higieny 

 tolerancyjny 
 rozumieć, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i pożądanym 
 w każdym starać się dostrzec coś dobrego i go zrozumieć 

 wrażliwy na piękno otaczającego świata 
 dbać o jego przetrwanie 
 dbać o przyrodę 
 troszczyć się o zwierzęta 
 czuć odpowiedzialność za zwierzęta, ich zdrowie i życie 

 kimś, kto potrafi dobrze funkcjonować w swoim naturalnym otoczeniu 
 pogodnie patrzeć na siebie, ludzi i świat 
 dostrzegać pozytywne strony życia 
 traktować naukę jako coś oczywistego, atrakcyjnego, ale nie być wobec niej bezkrytycznym 
 pielęgnować tradycyjne zwyczaje i obrzędy lokalne. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Część: Budowanie pewności siebie i kształtowanie zaradności życiowej 
 

Przepisy prawne  
1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 

Naród w referendum konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 

nr 78 poz. 483); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59; 949); 

4. 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 (Dz.U. 2017 poz. 356); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2022, poz. 1593 oraz 1594); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami 

albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, 

logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2022, poz. 1610); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok 

nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki (Dz.U. 2017 poz. 1569); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie indywidualnego nauczania dzieci i 

młodzieży (Dz. U. 2020 poz. 1538)  

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania 

konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2017  poz. 1580); 

10. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej 

i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. 2020 poz. 1036) 

11. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526). 

Stan prawny z dnia 5.09.2020 r. 



 

Wprowadzenie 

Zachowanie problemowe dzieci i młodzieży można wyjaśnić i opisać poprzez sporządzenie analizy czynników ryzyka oraz czynników chroniących. 

W ostatnich latach, a w szczególności podczas trwania epidemii Covid 19 obserwuje się wzrost liczby osób, zarówno dzieci, jak i dorosłych, które nie radzą 

sobie z emocjami (gniewem, żalem, złością, depresją, bywają apatyczne, doznają uczuć lęku, niepokoju, skarżą się na bóle somatyczne). Szkoła powinna 

uczyć umiejętności, dzięki którym następuje rozwój inteligencji emocjonalnej. Osoby, które nie potrafią poradzić sobie  

z sferą emocjonalną mogą przejawiać mniejsze bądź większe problemy w skupieniu się na nauce czy pracy oraz codziennym funkcjonowaniu.  Wykazują 

również mniej motywacji i wytrwałości w dążeniu do wyznaczonego celu, w tym do nauki, łatwiej poddają się przykrym emocjom i nie wiedzą w jaki sposób 

sobie z nimi radzić, nie umieją panować nad swoimi popędami i zdecydowanie częściej znajdują się w grupie osób podejmujących się zachowań ryzykownych 

bądź destruktywnych.  

Poniższy Program Wychowawczo-Profilaktyczny przedstawia działania, które pomogą budować samoświadomość uczniów oraz zadbają, aby ich aspiracje 

życiowe były dojrzałe i racjonalne oraz zgodne z ich predyspozycjami personalnymi i zainteresowaniami. Dzięki odkryciu swoich umiejętności i skłonności 

uczniowie będą bardziej zorientowani na wyznaczony przez siebie cel i pewniej ku niemu zmierzali. 

 

Cele: 

1. Budowanie świadomości samego siebie i realnych aspiracji życiowych: 

 Tworzenie właściwego obrazu samego siebie  

 Kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

 rozumienie znaczenia i roli ubioru (odpowiedniego do okazji i miejsca), 

 poszerzanie horyzontów, uświadamianie mnogości ścieżek życiowych, 

 
 

2. Budowanie pewności siebie: 

 odkrywanie własnej osobowości, 

 rozwijanie zainteresowań, 

 odnajdywanie swoich mocnych stron, 



 rozwijanie asertywności 

3. Budowanie zaradności życiowej: 

 angażowanie uczniów w organizację wydarzeń, imprez etc. 

 Wdrażanie do pełnienia ról w społeczności szkolnej 

 Budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych, relacji uczniów i nauczycieli oraz nauczycieli i rodziców  

4. Podnoszenie efektywności kształcenia: 

 Budowanie motywacji do podejmowania aktywności, w tym motywacji do nauki 

 Kształtowanie umiejętności koncentracji uwagi 

 
Cele szczegółowe: 

 tworzenie pozytywnej i bezpiecznej atmosfery w klasie i szkole, 

 uczenie asertywności, 

 zaznajamianie uczniów z pojęciem tolerancji, 

 uczenie podejmowania właściwych decyzji, 

 uczenie dokonywania samooceny pracy oraz zachowania 

 uczenie sposobów radzenia sobie z sytuacjami trudnymi, stresowymi, 

 wskazywanie pozytywnych wzorców zachowań, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości, 

 poznawanie swoich predyspozycji oraz ich rozwijanie, 

 zapoznanie ze sposobami skutecznego uczenia się. 

 

 

 

ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNY TERMIN ODBIORCA 

1. Zajęcia integracyjne - Gry i zabawy integracyjne ( Zajęcia edukacyjne, 

świetlica, zajęcia z pedagogiem ) 

Wychowawca klasy I 

Wych klas I-VIII, pedagog, 

IX 

W miarę potrzeb 

 

Uczniowie 



opiekun świetlicy 

Uroczyste przyjęcie uczniów klas I w poczet 

społeczności szkolnej.,  

 Wycieczki oraz imprezy klasowe i szkolne, wyjazdy 

do kina, teatru,. 

Ćwiczenia i zabawy (godz. wych). 

 

Wychowawcy klas I-VIII Wg kalendarza 

szkolnego 

Uczniowie 

2. Poznanie siebie, praca nad 

adekwatnym poczuciem 

własnej wartości, odkrywanie 

własnych zdolności i aspiracji 

życiowych oraz predyspozycji 

zawodowych 

 

Ćwiczenia indywidualne i grupowe,  

(Lekcje, zajęcia pozalekcyjne (rozwijające i 

wspomagające), godziny wychowawcze),  

 dramy, trening asertywnego zachowania się,  

nauka pozytywnego myślenia, nauka zarządzania 

swoim czasem); 

 Organizacja własnego miejsca nauki 

Wychowawcy, 

 n-le (szczególnie wych. fiz),   

pedagog, psycholog, 

pedagog specjalny 

 

 

Wych klas I -III oraz IV-VIII 

 

W trakcie roku 

szkolnego 

 

 

IX/X 

 

Uczniowie 

Zapoznanie z technikami i sposobami skutecznego 

uczenia się, ćwiczenia koncentracji uwagi 

Wychowawcy, pedagog, 

nauczyciele, psycholog, 

pedagog specjalny 

  

 „Jaki jestem? Zdolności i predyspozycje” -  

predyspozycje zawodowe (Zajęcia lekcyjne, 

doradztwo zawodowe) 

wycieczki do zakładów pracy  

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog, n-l doradztwa 

zawod. 

W trakcie roku 

szkolnego/wg 

planu lekcji 

Uczniowie 

3. Podnoszenie poziomu 

kompetencji społecznych 

Ćwiczenia, dramy, bajki terapeutyczne podnoszące 

poziom inteligencji emocjonalnej , godz. 

wychowawcze 

 

Wychowawcy klas I-VIII 

N-le jęz. pol., muz., plast., 

doradztwa zawodowego, 

pedagog, psycholog, 

pedagog specjalny 

W trakcie roku 

szkolnego 

Uczniowie 

4. Nauka opanowana stresu, 

umiejętnego rozwiązywania 

konfliktów i reagowania w 

Ćwiczenia indywidualne i grupowe 

Dramy, prace plastyczno – techniczne (np. gniotek 

antystresowy), dostosowanie wymagań do 

Wychowawcy klas, pedagog, 

psycholog, nauczyciele 

plastyki i wych. fiz., pedagog 

 

W trakcie roku 

szkolnego 

 

Uczniowie 



sytuacjach trudnych możliwości psychofizycznych ucznia oraz tempa 

uczenia się, pomoc koleżeńska, ćwiczenia 

rozluźniające, oddechowe,  trening autogenny,  

specjalny 

Aktywności, które neutralizują działanie stresu 

(sprawianie sobie przyjemności, np. dobre 

jedzenie, spacer, muzyka, zabawa, spotkanie z kol) 

– plakat/gazetka/pogadanka 

Wychowawcy klas W ciągu roku 

szkolnego 

Uczniowie 

5. Budowanie zaradności 

życiowej, nauka 

samodzielnego podejmowania 

aktywności, rozwijanie 

zainteresowań, przygotowanie 

uczniów do świadomego 

uczestnictwa w życiu 

publicznym. 

6. Rozwijanie kreatywności i 

innowacyjności uczniów. 

Prezentacje, przedstawienia, wystąpienia, 

wdrażanie do pełnienia różnych ról w społeczności 

szkolnej (SU, Samorząd Klasowy, aktyw 

biblioteczny, wolontariat, przygotowywanie 

fragmentów lekcji) 

 Wybory do SU, SK, udział w konkursach wiedzy, 

zajęcia rozwijające 

 

Noc biblioteczna, Dzień Kropki, zajęcia rozwijające, 

eTwinning, Tydzień Kodowania, Godzina 

Kodowania 

Wychowawcy/opiekun 

SU/bibliotekarz/opiekunowie 

organizacji szkolnych/ 

W trakcie roku 

szkolnego 

Uczniowie 

7. Spotkania z wychowawcą, 

angażowanie rodziców w 

działalność szkolną. Rozwijanie 

umiejętności wychowawczych 

rodziców  

Pogadanki 

e – dziennik, rozmowy z rodzicami 

i/lub lekcje otwarte 

 

  

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

 Rodzice/ 

opiekunowie 

8. Nawiązanie współpracy z 

organizacjami niezwiązanymi 

bezpośrednio ze szkołą 

Współpraca z PPP, służbami porządku publicznego,  Wszyscy nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

pedagog specjalny 

 Dyrekcja 

szkoły 

 

 



 

Część: Budowanie świadomości i przynależności narodowej   

 

Przepisy prawne 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe w dniu 2 kwietnia 1997 r., przyjęta przez 
Naród w referendum konstytucyjnym  
w dniu 25 maja 1997 r., podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 16 lipca 1997 r. (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483); 

2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r., o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

4. 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 (Dz.U. 2017 r. poz. 356); 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i 
placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do 
mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym (Dz.U. 2014 r. poz. 263); 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach 
publicznych (Dz.U. 1992 r. nr 36 poz. 155 z późń. zm; Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 r. poz. 983) 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie warunków i sposobu wspomagania nauczania języka polskiego, 
historii, geografii, kultury polskiej i innych przedmiotów nauczanych w języku polskim wśród Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą oraz dzieci 
pracowników migrujących (Dz.U. 2017 r. poz. 1042); 

8. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 21 marca 2022 r. w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki dzieci i młodzieży będących 

obywatelami Ukrainy. 

 



9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U. 2015 r. poz. 1214); 

10. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2016 r. poz. 1817, 1948, z 2017 r. poz. 60, 573). 

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

Stan prawny z dnia 5.09.2020 r. 

 

Wprowadzenie 

 

Kształtowanie postawy patriotycznej i poczucia przynależności narodowej jest jednym z ważniejszych obowiązków szkoły. Poprzez odpowiednie działania 

przygotowuje ona uczniów do płynnego wejścia w dorosłe życie oraz pełnienia różnych funkcji społecznych.  Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 14 grudnia 

2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 59, 949): .  

„Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego 

rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i 

wolności”.  

Obowiązkiem szkoły jest zatem wykształcenie w dzieciach i młodzieży postawy przywiązania i szacunku do swojej ojczyzny, rodzinnych stron, języka, swoich 

przodków, obyczajów, kultury narodowej oraz ludzi i wartości, które sobą reprezentują, a także solidarności z własnym narodem i lokalną społecznością. 

Jednocześnie szkoła powinna uczyć tolerancji oraz poszanowania wobec innych kultur i narodów. Zadanie to spoczywa na wszystkich nauczycielach, 

niezależnie od poglądów politycznych czy wiary.  

 

Prezentowana część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Budowanie świadomości i przynależności narodowej” ma na celu: 

 kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej, 

 kształtowanie szacunku dla własnego państwa, 

 kształtowanie patriotyzmu lokalnego, 



 rozwijanie postaw prospołecznych oraz dbanie o wspólne dobro, 

 zachęcanie do aktywnego udziału w życiu rodzinnym, społeczności szkolnej, lokalnej i państwowej, 

 dbałość o używanie poprawnej polszczyzny, 

 wykazywanie szacunku do symboli narodowych i lokalnych tj. hymn kraju, godło, flaga oraz dbanie o krzewienie innych symboli, wartości i tradycji 

narodowych, 

 pielęgnowanie tradycji narodowych, lokalnych i szkolnych, 

 uczenie wykazywania właściwej postawy podczas obchodów państwowych i szkolnych, 

 poszerzanie wiedzy o historii miasta, regionu, jego kulturze i sztuce itp. 

 kształtowanie postawy tolerancji w stosunku do innych narodów i kultur. 

 

 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorca 

1. Zapoznanie uczniów z 

symbolami, ważnymi 

dla kraju rocznicami, 

zasadami i 

instytucjami, które 

posiadają istotne 

znaczenie dla 

funkcjonowania 

państwa polskiego. 

 Pogadanka w kl. I, wykonanie prac plastycznych (np. 

godło). 

Wychowawca kl. I Według planu pracy Uczniowie kl. I 

– poznanie ważnych wydarzeń, postaci oraz 

instytucji państwowych. (Lekcje historii, j. polskiego, 

WOS, edukacji wczesnoszkolnej,),  

Nauczyciel historii 

j. polskiego i muzyki, 

edukacji 

wczesnoszkolnej 

Cały rok Uczniowie kl. IV 

- VII 

Organizowanie apeli z okazji świąt państwowych np. 

Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości itp.; 

Nauczyciel 

odpowiedzialny wg 

kalendarza szkoły 

Zgodnie z kalendarzem 

świąt 

Wszyscy 

uczniowie 



Kształtowanie postaw 

patriotycznych 

 

Przeprowadzenie pogadanek na temat zachowania 

podczas uroczystości szkolnych i państwowych. 

Wychowawcy klas, 

nauczyciele WOS, 

historii, j. polskiego 

Wrzesień 

Wg planu 

Wszyscy 

uczniowie 

2. Pielęgnowanie tradycji 

szkolnych.  

Poznanie sylwetki i twórczości patrona szkoły – 

gazetki, Dzień Patrona, śpiewanie hymnu szkoły 

podczas uroczystości szkolnych, wycieczki do miejsc 

związanych z patronem. 

Nauczyciele j. 

niemieckiego i j. 

polskiego,  

Listopad 

marzec 

Uczniowie 

Obchodzenie tradycyjnych uroczystości szkolnych 

np.  Rozpoczęcie i Zakończenie Roku Szkolnego, 

Pasowanie na Ucznia, Mikołajki (Święto Szkoły), 

Wigilia, I Dzień Wiosny, Dzień Matki i Dziecka 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

według kalendarza 

szkoły 

Według kalendarza 

imprez szkolnych 

Uczniowie, 

rodzice,  

3. Poznawanie własnego 

regionu i kraju, jego 

historii i tradycji. 

Pogadanki na temat tradycji (godz. wychowawcze), 

spotkania z przedstawicielami wsi/regionu.  

Wychowawcy klas 

 

Wg kalendarza imprez 

szkolnych i planu 

wycieczek 

Uczniowie 

Udział w Śląskim Beraniu. Nauczyciel j. polskiego kwiecień Uczniowie  

Prowadzenie kącika regionalnego. Nauczyciel j. polskiego Cały rok Uczniowie 

rodzice 



Organizowanie warsztatów np. kroszonkarskich, 

palmy wielkanocnej, 

Udział w imprezach społeczności lokalnej, 

przygotowanie programów artystycznych – Dzień 

św. Marcina, Kiermasz Bożonarodzeniowy, Majówka 

Wychowawcy klas 

Nauczyciel j. 

niemieckiego 

Nauczyciele 

odpowiedzialni 

według kalendarza 

imprez szkolnych 

Marzec/kwiecień 

Według kalendarza 

imprez szkolnych 

uczniowie 

Uczniowie 

Rodzice 

Społeczność 

lokalna 

Wycieczki po okolicy, regionie i kraju Wychowawcy klas Cały rok Uczniowie 

Poznanie historii regionu na zajęciach własnej 

historii i kultury mniejszości narodowej niemieckiej 

oraz historii. 

Nauczyciel j. 

niemieckiego, 

Nauczyciel historii 

Według planów pracy  Uczniowie klas 

IV - VII 

4. Kształtowanie 

postawy tolerancji w 

stosunku do innych 

kultur i narodów 

Europejski Dzień Języków Obcych Nauczyciele języków 

obcych 

wrzesień Uczniowie 

Udział w krajowych i europejskich projektach 

eTwinning 

Nauczyciele 

zaangażowani w 

eTwinning 

Cały rok Uczniowie 

Poznanie kultury krajów niemieckojęzycznych 

i anglojęzycznych 

Nauczyciele języków 

niemieckiego 

i angielskiego 

Cały rok Uczniowie 

Objęcie uczniów z Ukrainy dodatkową pomocą 

pedagogiczną poprzez dodatkowe zajęcia z języka 

polskiego oraz psychologiczną, umożliwienie 

korzystania w czasie zajęć z tabletów, tłumacza 

elektronicznego, indywidualną pomoc w czasie zajęć 

Pedagog, psycholog, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

wychowawca, 

Cały rok Uczniowie z 

Ukrainy 



lekcyjnych. dyrektor 

Godziny wychowawcze poświęcone tolerancji, 

plakaty. 

Wychowawcy klas Zgodnie z planem 

wychowawczym 

Uczniowie 

5. Przygotowanie 

uczniów do 

świadomego 

i aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

publicznym 

Wybory i działalność Samorządu Uczniowskiego. Opiekun Samorządu 

Uczniowskiego 

Czerwiec/cały rok Uczniowie 

 

Poznanie oraz respektowanie praw i obowiązków 

ucznia. 

Wychowawcy klas, 

Wszyscy nauczyciele 

Cały rok Uczniowie 

Nauczyciele 

Wybory uczniowskich i rodzicielskich „trójek 

klasowych” i ich działalność. 

Wychowawcy klas Wrzesień 

Cały rok 

Uczniowie  

Rodzice 

Wskazywanie właściwych zachowań w określonych 

sytuacjach – na lekcjach, w kinie, teatrze, muzeum 

itp. 

Wszyscy nayczyciele Cały rok Uczniowie 

Aktualizacja Kodeksu Ucznia Opiekun Samorządu 

Szkolnego 

 Uczniowie 

6. Angażowanie 

rodziców / opiekunów 

dzieci i młodzieży 

szkolnej w pracę na 

rzecz szkoły. 

Akcja „sadzimy drzewko”. Dyrektor szkoły czerwiec Rodzice/ 

opiekunowie 

Włączanie rodziców w pomoc w przygotowaniu 

uroczystości szkolnych. 

Wychowawcy klas W zależności od 

potrzeb 

Rodzice/ 

opiekunowie 



7. Rozwijanie u 

dorosłych 

świadomości 

konieczności 

kształtowania 

prawidłowych postaw 

w młodych ludziach. 

Rozmowy z rodzicami na temat potrzeby 

uczestnictwa uczniów w życiu szkoły, kształtowania 

właściwych postaw, obowiązkowości. 

Wychowawcy klas 

Dyrektor szkoły 

Pedagog 

Psycholog 

Pedagog specjalny 

wrzesień Rodzice/ 

opiekunowie 

Spotkania z pedagogiem  i psychologiem szkolnym. Pedagog, psycholog 

Wychowawcy klas 

W zależności od 

potrzeb 

Rodzice/ 

opiekunowie 

 



 

 

Część: Wychowanie do wartości 

 

Przepisy prawne 

 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o Systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59); 

3. 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 (Dz.U. 2017 poz. 356); 

4. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (Dz.U. 1989 nr 29 poz. 155); 

5. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych otwarty do podpisu w Nowym Jorku dnia 19 grudnia 1966 r. (Dz.U. 1977 nr 38 poz. 167); 

6. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz 

zakresu treści dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia 

w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz.U. 2014 poz. 395 

z późń. zm.).  

 

Stan prawny z dnia 5.09.2020 r. 



 

 

Wprowadzenie 

 

Każdy człowiek staje przed faktem dokonywania wyborów, tym bardziej człowiek młody. Decyzje, jakie podejmuje człowiek w młodości, rzutują na jego 

przyszłość, dlatego powinny być one przemyślane i odpowiedzialne. Czynnikiem koniecznym do tego, jest ukształtowanie w młodych ludziach pewnego 

systemu wartości, którymi będą kierować się w życiu i doprowadzą do przejawiania określonych zachowań. System wartości budowany jest zarówno przez 

rodzinę, szkołę, jak i środowisko, w którym żyje. W procesie wychowania ważne jest więc, aby przekazy poszczególnych kręgów były spójne – nauczyciele i 

rodzice powinni wpajać dzieciom te same zasady. Należy pamiętać o tym, że dziecko uczy się odpowiednich postaw obserwując otoczenie, a więc także 

rodziców, nauczycieli i kolegów. To od nich czerpie wzorce do naśladowania.  

W życiu społecznym obserwujemy obecnie deficyt wartości. Zmienia się też hierarchia wartości - wartości niższe, jak np. przyjemność, posiadanie, zyskują 

często kosztem wartości wyższych, takich jak np. prawda, dobro, piękno, miłość. Istnieją jednak wartości ponadczasowe, uniwersalne. Są nimi prawo do 

życia, pokój, tolerancja, wolność, prawda, sprawiedliwość, miłość. Ważne jest, aby od najwcześniejszych lat uczyć dzieci szacunku do innych, tolerancji czy 

też samodyscypliny. 

Poniższa część Programu Wychowawczo-Profilaktycznego pt.: „Wychowanie do wartości” ma na celu: 

-  wychowanie dzieci i młodzieży szkolnej w duchu systemu wartości pielęgnowanego przez przodków; 

- ukazywanie tego co wartościowe,  

- przybliżanie i tłumaczenie czym są i co znaczą poszczególne wartości; 

- kształtowanie gotowości do świadomego i odpowiedzialnego wybierania wartości i odpowiadania za nie, 

- wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji 

- wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i 
wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
 

 



Zadania Sposób realizacji Odpowiedzialny Termin Odbiorcy 

1. Kształtowanie 

właściwej postawy 

wobec innych ludzi. 

Egzekwowanie właściwej postawy i zachowania 

w stosunku do osób starszych, rodziców, nauczycieli, 

kolegów. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok Uczniowie 

Przypominanie o szacunku wobec rodziców, 

dziadków, nauczycieli przy okazji ich świąt, 

przygotowanie upominków, podziękowań. 

Wychowawcy  Październik/ 

Styczeń /maj 

Uczniowie 

2. Wdrażanie do 

przyjaźni i pomocy 

innym. 

Przeciwdziałanie 

izolacji i wycofywaniu 

się z życia 

społecznego. 

Pomoc innym poprzez akcje charytatywne np. 

pomoc dla schroniska, pomoc Misjom, wolontariat, 

„Świąteczna paczka”  

Nauczyciele prowadzący 

dane akcje 

Według potrzeb Uczniowie  

Rodzice 

Ćwiczenia integrujące, angażowanie w życie klasy i 

szkoły. 

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

pedagog specjalny 

Cały rok Uczniowie 

Objęcie pomocą koleżeńską uczniów z Ukrainy, 

włączanie ich w działania klasy i szkoły, umożliwienie 

im udziału w wycieczkach i wyjazdach.  

Wychowawcy, nauczyciele, 

pedagog, psycholog, 

dyrektor 

Cały rok Uczniowie 

Wsparcie uczniów podczas nauki zdalnej poprzez 

umożliwienie im korzystania ze sprzętu szkolnego, 

prowadzenie zajęć i dostosowanie wymagań z 

uwzględnieniem różnych sytuacji uczniów. 

Wszyscy nauczyciele, 

dyrektor 

W czasie nauki 

zdalnej 

Uczniowie 

Pomoc uczniom  mającym problemy w nauce, 

niepełnosprawnym  w szkole. 

Zorganizowanie pomocy koleżeńskiej. 

Wszyscy nauczyciele, 

wychowawcy,  pedagog, 

pedagog specjalny, 

psycholog 

Cały rok/ 

Wg potrzeb 

Uczniowie 



3. Ukazanie rodziny jako 

jednej z 

 najcenniejszych 

wartości. 

Lekcje wychowawcze poświęcone np. roli rodziny, 

pracy rodziców, podziałowi obowiązków itp. 

Wychowawcy klas Według planu 

wychowawczego 

Uczniowie 

Wychowanie do życia w rodzinie N-l przedmiotu wdż, religii Wg planu pracy Uczniowie 

4. Rozwijanie cech 

charakteru: pilności, 

systematyczności, 

obowiązkowości, 

punktualności, 

odpowiedzialności, 

wytrwałości, 

szlachetności, 

wrażliwości, 

prawdomówności 

oraz szacunku do 

siebie i drugiego 

człowieka. 

Wzmacnianie pożądanych cech odpowiednim 

systemem nagradzania. 

Wszyscy nauczyciele Cały rok Uczniowie 

Pogadanki tematyczne na godzinie wychowawczej. wychowawcy Według planów 

wychowawczych 

Uczniowie 

    

Rozmowy indywidualne z uczniami i rodzicami. Wychowawcy,  nauczyciele Cały rok Uczniowi 

Rodzice 

5. Wdrażanie do 

uczestnictwa w 

kulturze. 

Organizowanie wycieczek do kina, teatru, muzeum 

itp. 

Nauczyciel języka polskiego 

wychowawcy 

2-3 razy w roku Uczniowie 

Zachęcanie do czytelnictwa, podsuwanie 

wartościowych pozycji literackich. 

Nauczyciele j. polskiego, 

edukacji wczesnoszkolnej, 

bibliotekarz 

Cały rok Uczniowie 

Organizowanie konkursów np. plastycznych, 

recytatorskich, literackich, muzycznych. 

Nauczyciele języków, 

plastyki, muzyki, 

Według planu 

pracy szkoły 

Uczniowie 

6. Uwrażliwienie na 

piękno otaczającej 

Organizowanie wycieczek krajoznawczych. Wychowawcy , nauczyciele 

przedmiotów przyrodniczych 

Według kalendarza 

wycieczek 

Uczniowie 



przyrody i wartość 

życia. 

Tworzenie albumów, prezentacji, zielników. Nauczyciele przyrody, 

geografii, edukacji 

wczesnoszkolnej 

Według planu 

pracy 

Uczniowie 

Organizowanie akcji „Sprzątanie świata”, „Dnia 

Ziemi”, eTwinning, segregacja śmieci,  

Nauczyciel odpowiedzialny 

według kalendarza szkoły 

Wrzesień/kwiecień Uczniowie 

7. Wspieranie uczniów 

w poszukiwaniu 

wartości. 

Pogadanki i dyskusje w oparciu o przykłady z życia, 

literatury i filmu. 

Nauczyciel j. polskiego 

wychowawcy 

Według planów 

pracy 

Uczniowie 

Pogadanki na temat wybranych wartości moralnych 

np. prawdomówność, odwaga, przyjaźń, miłość, 

uczciwość. 

Wychowawcy, pedagog, 

psycholog 

Według planów 

pracy 

Uczniowie 

Lekcje religii – ukazywanie wartości religijnych. Nauczyciel religii Według planu 

pracy 

Uczniowie 

 



 

Część: Bezpieczeństwo w społeczności szkolnej  

Przepisy prawne 
 

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943 z późń. zm.); 

2. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949); 

3. 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 (Dz.U. 2017 poz. 356); 

4. Obwieszczenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji 

Narodowej i Sportu w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. 2020 poz. 1604) z załącznikiem 

Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu) z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach.  

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne 

przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz.U. 2001 r. nr 135 poz. 1516 i 2014 r. poz. 1150); 

6. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. 2017 r. 459); 

7. Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. 2016 r. poz. 1822) 

8. Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 r. poz. 149, 60); 

9. Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz.U. 2015 r. poz. 1916); 

10. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2017 r. poz. 882); 

11. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 2016 r. poz. 487); 

12. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2017 r. poz. 957); 

13. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków 

towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki 

żywieniowe   (Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 maja 2020 poz. 983) 

14. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. 2015 r. poz. 1390); 



15. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz.U. 

2011 r. nr 209 poz. 1245); 

16. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2017 r. poz. 783, 1458); 

17. 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 (Załącznik do obwieszczenia 

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2020 poz. 1449) 

18.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla 

dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1578 oraz 

Załącznik do obwieszczenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lipca 2020 r. (poz. 1309); 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach (Dz.U. 2022, poz. 1593 oraz 1594); 

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz. U. 2022, poz. 1610); 

21. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów 

prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz.U. 2015 r. poz. 972 

22. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2017 r. poz. 1260); 

23. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. z 2016 r. poz. 1137, 2138, z 2017 r. poz. 244, 768, 773, 952, 966, 1214); 

24. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz.U. 2017 poz. 204);  

25. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń (Dz.U. 2015 r. poz. 1094);  

26. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2016 r. poz. 922);  

27. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz.U. 2016 r. poz. 1654, z 2017 r. poz. 773); 

28. Ustawa o z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2017 r. poz. 1219). 

29. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, sporządzona w Budapeszcie dnia 23 listopada 2001 r. (Dz.U. 2015 poz. 728); 

30. Ustawa o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm.); 

31. Konwencja o prawach dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz.U. 1991 nr 120 poz. 526); 

32. Konwencja Rady Europy o cyberprzestępczości, Budapeszt 23.11.2001 r., CETS nr 185.  

33. „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację 

epidemiologiczną, w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19. 



34. Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i 

zdrowia psychicznego” 

 

 

Stan prawny z dnia 5.09.2020 r. 



 

 

Wprowadzenie: 

 

Biorąc pod uwagę potrzeby wynikające z badań uczniów, rodziców, opiekunów, wychowawców i nauczycieli podejmujemy się przeprowadzenia działań  o 

charakterze wychowawczo-profilaktycznym. Przyczyni się on do zapewnienia odpowiedniego i bezpiecznego środowiska pracy i nauki dla osób 

przebywających na terenie szkoły bądź pozostających pod opieką jej wychowawców podczas prowadzonych zajęć poza granicami szkoły ale również w jej 

zakresie. 

 

Celem prowadzonych przez nas działań jest:  

1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły, w jej obrębie i poza nią, 

2. prowadzenie analizy i działań profilaktycznych w stosunku do zachowań społecznie nieakceptowanych, 

3. profilaktyka zachowań ryzykownych, 

4. intensyfikacja wspólnych (przy współpracy rodziców i nauczycieli) działań wychowawczych, 

5. kształtowanie umiejętności bezpiecznych zachowań i radzenie sobie w sytuacjach skomplikowanych i trudnych, 

6. tworzenie tradycji i więzi ze szkołą, 

7. przedstawienie bądź przypomnienie panujących w szkole zasad i norm postępowania, 

8. budowanie szacunku do nauczycieli i pracowników szkoły. 

 



 

Zadanie Sposób realizacji Odpowiedzialny 
Termin oraz 

częstotliwość 
Odbiorca 

1. Zapewnienie uczniom 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły, w jej obrębie i poza 

nią. 

2. Badanie poczucia 

bezpieczeństwa w szkole. 

- badanie ewaluacyjne, interpretacja uzyskanych wyników 

oraz dobranie odpowiednich działań wychowawczo-

profilaktycznych,(ankiety, obserwacje, rozmowy, analizy) 

- spotkania informacyjne( przypomnienie uczniom, 

nauczycielom, dyrekcji oraz rodzicom / opiekunom uczniów 

zasad  

i reguł bezpieczeństwa obowiązujących na terenie szkoły) 

Pedagog, 

wychowawcy 

czerwiec Cała 

społeczność 

szkolna 

1. Kreowanie zdrowego, 

bezpiecznego i przyjaznego 

środowiska. 

2. Promowanie zdrowego  

i aktywnego stylu życia  i 

odżywiania  oraz dbałości 

o higienę osobistą wśród 

dzieci i młodzieży.                     

3. Wyrabianie postaw 

proekologicznych 

4. Zaznajomienie uczniów  

z praktyczną formą 

pierwszej pomocy. 

 

- projekty szkolne: „Szklanka mleka”, „Warzywa i owoce w 

szkole”, „Akademia Bezpiecznego Puchatka”, „Pięć porcji 

zdrowia”,  

-akcja „Sprzątanie świata”, Dni Ziemi 

- eTwinning 

- współpraca z pielęgniarką 

- zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem życia i formami 

szczególnie aktywnego spędzania czasu wolnego 

- profilaktyka nadwagi i otyłości 

- Poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod 

zapobiegania rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19, 

-utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł 

sanitarnych przyjętych na czas epidemii COVID-19 

 – lekcje wychowawcze, zajęcia dydaktyczne 

- ćwiczenia śródlekcyjne,  

- zajęcia sportowe, imprezy rekreacyjne 

- konkursy plastyczne  

- gazetki tematyczne 

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy, 

dyrektor, 

Psycholog, 

pedagog 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie 



- gry i zabawy dramowe. 

- Konkurs BRD 

- wychowanie do życia w rodzinie, 

- wycieczki krajoznawczo- przyrodnicze. 

 

1. Zapobieganie problemom  

i zachowaniom 

problemowym  

u dzieci. 

2. Profilaktyka zachowań 

agresywnych, 

przemocowych oraz 

cyberprzemocy. 

3. Przeciwdziałanie 

zażywaniu substancji 

psychoaktywnych przez 

dzieci i młodzież. 

4. Profilaktyka uzależnienia 

od gier komputerowych, 

Internetu. 

 

-Dostarczanie wiedzy na temat szkodliwości palenia, picia 

alkoholu i zażywania narkotyków ze szczególnym 

uwzględnieniem napojów energetyzujących(zajęcia 

wychowawcze,  prace plastyczne, pogadanki,  filmy). 

-wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców 

postrzegania sytuacji kryzysowych jako szansy na „zmianę” 

mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność 

zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia 

kondycji psychicznej człowieka i jej negatywnych skutków  

- Dostarczanie wiedzy na temat uzależnień od mediów- 

telewizja, komputer, Internet, telefon komórkowy( zajęcia 

dydaktyczno – wychowawcze, spotkania ze specjalistami) 

- e-lekcje. 

- Dzień Bezpiecznego Internetu 

- zajęcia przeciwdziałające agresji, rozwiązywanie 

problemów na bieżąco 

 - Rozwijanie umiejętności wychowawczych rodziców. 

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

nauczyciele, dyrektor 

Cały rok 

szkolny 

Uczniowie i 

rodzice  

 

1. Promowanie zachowań i 

postaw godnych 

naśladowania. 

2. Rozwiązywanie kryzysów 

-rozpoznawanie środowiska rodzinnego 

-ropagowanie zdrowego i aktywnego stylu życia 

- spotkania z rodzicami  

Pedagog, psycholog, 

wychowawcy, 

dyrektor 

Cały rok Uczniowie i 

rodzice 



rozwojowych i życiowych 

dzieci i młodzieży m.in. 

Związanych 

z eurosieroctwem, 

rodzinami niepełnymi, 

rodzinami wielodzietnymi, 

przemocą w rodzinie, 

nałogami w rodzinie, itp. 

- spotkania informacyjne ze specjalistami, 

- materiały informacyjne, broszury, 

-współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Izbicku, 

Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Strzelcach Op., 

policją i innymi instytucjami wspierającymi działania szkoły 

 

1. Poprawa poziomu 

bezpieczeństwa na terenie 

szkoły. 

 

- prowadzenie prac remontowych, 

- instalowanie niezbędnych sprzętów  

i montowanie usprawnień, 

-eliminowanie zachowań niepożądanych 

Dyrektor, 

pracownicy szkoły 

W miarę 

potrzeb 

uczniowie 

 

 

 

Ewaluacja programu wychowawczo – profilaktycznego prowadzona będzie przez : 

 Obserwację zachowań uczniów na przestrzeni roku szkolnego 

 Rozmowy z rodzicami 

 Badania ankietowe wśród uczniów, rodziców i nauczycieli 

 Analizę dokumentacji szkolnej (sprawozdania wychowawców, pedagoga, psychologa, dzienniki lekcyjne, opinie, świadectwa 
 
Program ma charakter otwarty i może być modyfikowany podczas realizacji zgodnie z potrzebami lub ze względu na sytuację 
epidemiologiczną. 

 


