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 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole 

Podstawowej im. Przyjaciół Wielkopolski w Jeziorkach opiera się na hierarchii 

wartości przyjętej przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, 

wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym 

systemem oceniania. 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 

fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. 

Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu 

profilaktyki problemów dzieci i młodzieży. 

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze szkolnym 

zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny jest zbiorem działań, które mają za zadanie 

wspomagać i kształtować prawidłowy rozwój dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. 

Ich celem jest zapobieganie pojawieniu się i rozwojowi danego niekorzystnego 

zjawiska w konkretnej sytuacji i grupie społecznej, jak też promowanie 

alternatywnych, pozytywnych zjawisk, form spędzania czasu  

w stosunku do tych, które usiłuje się wyeliminować.  

W społeczności szkolnej należy wyróżnić wiele symptomów, które mogą 

wskazywać na istnienie problemów. Do najpoważniejszych, ale zarazem najłatwiej 

zauważalnych wskaźników występujących wśród uczniów należą: 

 występowanie agresji słownej i fizycznej, 

 problemy w nauce, brak motywacji do przyswajania nowej wiedzy, niskie 

potrzeby i aspiracje edukacyjne, 

 opuszczanie godzin lekcyjnych bez usprawiedliwienia, wagary oraz spóźnienia 

na zajęcia lekcyjne, 

 kłopoty w samodyscyplinie i czynnościach samoobsługowych, 

 powiększająca się liczba dzieci z deficytami rozwojowymi, trudnościami 

dydaktycznymi, 

 powiększająca się liczba uczniów z problemami rodzinnymi (tj. alkoholizm, 

zażywanie niedozwolonych substancji, hazard, bezrobocie, bieda) bądź tych, 

którzy funkcjonują  w rodzinach zaburzonych (tj. rodziny niepełne, rodziny 

rozbite, rodziny wielodzietne, eurosieroctwo, sieroctwo, trudności w pełnieniu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej, przemoc w rodzinie) 
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Na  jakość życia oraz sukces edukacyjny szkoły mają wpływ poszczególne 

czynniki ryzyka tj.: 

 kryzys autorytetów, 

 dostępność środków psychoaktywnych, 

 moda na spożywanie substancji zabronionych – narkotyki, dopalacze, leki, 

alkohol, nikotyna, itp., 

 brak wiedzy na temat szkodliwości zażywania substancji zakazanych oraz 

skutków ich przyjmowania, 

 brak właściwych wzorców rodzinnych, 

 naciski środowiska rówieśniczego na zachowania społecznie nieakceptowane, 

 konflikty rówieśnicze i/lub środowisko, w którym zaburzone jest poczucie 

bezpieczeństwa, 

 brak wsparcia, zainteresowania w rodzinie lub istnienie niewłaściwych 

wzorców rodzinnych, 

 niekontrolowane przyswajanie wzorców czerpanych z mediów tj. telewizja, 

Internet, 

 stres i niepowodzenia edukacyjne, 

 brak zdolności do kompensowania stresu,  

 brak nawyku aktywnego odpoczynku, 

 nieprzestrzeganie norm dotyczących higieny pracy i higieny osobistej, itp. 

 

Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów 

kształcenia oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej 

kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy oddziaływań 

wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane 

do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 

potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 wyników ewaluacji  wewnętrznej, 

  wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. 

uwagi,spostrzeżenia, wnioski nauczycieli, uczniów, rodziców). 

 

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. 

 



 3 

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, 

  inne (ważne dla szkoły, wynikające z jej potrzeb, specyfiki). 

 

CELE OGÓLNE 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji 

zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności, pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii 

psychicznej, ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia 

własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi 

zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności; 

3. społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 

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. 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i 

aktualnych informacji, dostosowanych do wieku oraz możliwości 

psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń i rozwiązywania problemów 

związanych z używaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych skierowanych do 
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uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców 

oraz innych pracowników szkoły. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na zapobieganiu niepożądanym 

zjawiskom w rozwoju i zachowaniu się ludzi. 

Obejmuje wspieranie wszystkich uczniów i wychowanków w prawidłowym 

rozwoju i zdrowym stylu życia oraz podejmowanie działań, których celem jest 

ograniczanie zachowań ryzykownych niezależnie od poziomu ryzyka używania 

przez nich środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

Wsspieranie uczniów i wychowanków, którzy ze względu na swoją sytuację 

rodzinną, środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu 

narażeni na ryzyko zachowań ryzykownych, 

Ponadto wspiera uczniów i wychowanków, u których rozpoznano wczesne objawy 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych lub występowania innych 

zachowań ryzykownych, które nie zostały zdiagnozowane jako zaburzenia lub 

choroby wymagające leczenia. 

Najważniejsze działania w pracy wychowawczej są ukierunkowane na: 

1.  wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

2. przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

3.  wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

4. rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

5. budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

6. przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

7. przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

8. troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

1. zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

2. znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

3. promowanie zdrowego stylu życia, 

4. kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

5. rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze 

środków psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, 

alkoholu i narkotyków), 

6. eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

7. niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 
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8. wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować 

pozytywną tożsamość, 

9. uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

SPOSOBY OSIĄGANIA CELÓW 

 

1. Podejmowanie środków zaradczych mających na celu zredukowanie 

negatywnych skutków, wynikających z zagrożenia dzieci przemocą w szkole, 

domu, środowisku lokalnym, dotyczących również przejawów wandalizmu oraz 

uzależnień.  

2. Modelowanie określonego typu zachowań za pomocą uporządkowanego zbioru 

zasad postępowania.  

3. Prowadzenie zajęć edukacyjnych mających na celu wyrobienie odpowiednich, 

pożądanych postaw wobec zjawisk uzależnienia, wandalizmu i przemocy.  

4. Podjęcie szeroko rozumianej współpracy z rodzicami.  

5. Współdziałanie z poradniami psychologiczno - pedagogicznymi, lekarzami, 

specjalistami w dziedzinie profilaktyki i promocji zdrowia, kościołami. policją, 

sądem itd.  

6. Aktualizowanie i poszerzanie wiedzy nauczycieli w zakresie profilaktyki 

ochrony zdrowia i bezpieczeństwa uczniów  

7. Niezwłoczne reagowanie wszystkich pracowników szkoły, rodziców, uczniów w 

jakiekolwiek przejawy przemocy, wandalizmu oraz pojawiających się zagrożeń 

uzależnienia.  

8. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjnej dla uczniów i ich 

rodziców  

9. Dokonywanie systematycznej oceny efektów podejmowanych działań 

profilaktycznych.  

10. Solidne sprawowanie dyżurów przez nauczycieli w czasie przerw. 

11. Organizowanie pogadanek, spotkań,  prelekcji, warsztatów ze specjalistami, 

mających na celu stworzenie motywacji do zmiany zachowań przez 

uświadomienie uczniom, że można wpływać na emocje.  

12. Rozmowy indywidualne ucznia z wychowawcą klasy,  mające na celu 

wyrabianie postawy odpowiedzialności za bezpieczeństwo swoje i innych oraz 

umiejętności przewidywania skutków własnych  zachowań.  

13. Organizowanie w miarę możliwości szkoły czasu wolnego dla uczniów.  

14. Realizacja ogólnopolskich programów prozdrowotnych zalecanych dla uczniów: 

  „Owoce w szkole” 

 „Mleko w szkole” 

 ”Szkoła bez przemocy” 

 ”Nie pal przy mnie proszę” 
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15. Wykorzystywanie przez nauczycieli pogłębionej wiedzy na temat zagrożeń 

zdrowia i uzależnień w czasie prowadzonych lekcji  

16. Profesjonalne prowadzenie lekcji o tematyce profilaktycznej z wykorzystaniem 

nowoczesnych środków technicznych oraz filmów  

17. Organizowanie przez uczniów pod opieką nauczycieli i rodziców przedstawień 

profilaktycznych, wystaw, konkursów promujących zdrowie. 

18. Pogłębianie wiedzy przez nauczycieli z zakresu profilaktyki (kursy, szkolenia). 

19. Przeszkolenie uczniów z zakresu udzielania I pomocy. 

20. Rozpoznawanie grupy uczniów z trudnościami w nauce i zachowaniu celem 

zapobiegania niepowodzeniom szkolnym. 

21. Zredagowanie i przeprowadzenie ankiet diagnozujących wymienione w 

programie problemy. 

 

 

 

ZADANIA OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PROGRAMU  

Zadania dyrektora  

1. stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 
psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne, dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

3.  inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych 
rozwiązań w procesie kształcenia, przy zastosowaniu innowacyjnych działań 

programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których celem jest 
rozwijanie kompetencji uczniów, 

4. stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, 

stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, 
których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i 

wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i 
innowacyjnej szkoły, 

5. współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, psychologiem szkolnym, 

oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 

6. czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

7. nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie 
zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

8.  nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

ZADANIA NAUCZYCIELI: 

1. reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem 

stwarzają zagrożenie dla ucznia, 

2. reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień 

uczniów, 
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3. przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

4. udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

5. kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

6. rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w 

nauce na swoich zajęciach, 

7. wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

ZADANIA WYCHOWAWCÓW KLAS: 

1. diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

2. rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

3. na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych  w 

Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują plan pracy 
wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny, uwzględniając specyfikę 
funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

4. przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 
dalszej pracy, 

5. zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i 

obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

6.  są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

7.  oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 
procedurami, 

8. współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 
pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

9. wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej 
sytuacji, 

10. rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

11. dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

12 .podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym   

zachowaniom podopiecznych, 

13.współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na  

rzecz dzieci i młodzieży, 

ZADANIA PEDAGOGA/PSYCHOLOGA SZKOLNEGO  

• diagnozuje środowisko wychowawcze, 

• zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

• współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski 

wychowawczej lub stałej opieki, 

• zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

• , współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i 

profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom 

uczniów, 

• współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 



 8 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, 

  4. Zadania rodziców 

 Mając na uwadze, że wychowanie dzieci to  główne zadanie rodziców, a 

nauczyciele wspierają ich w dziedzinie wychowania, ustalono następujące 

zdania profilaktyczne dla rodziców : 

 Współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

 Każdy rodzic czuwa nad tym, aby jego dziecko wykazywało właściwą kulturę 

osobistą oraz sumiennie realizowało obowiązek szkolny. 

 W celu zapobiegania niewłaściwym zachowaniom rodzice utrzymują 

regularny kontakt z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby pedagogiem 

szkolnym. 

  Rodzice biorą udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę 

mających na celu doskonalenie metod wychowawczych. 

 Rodzice uczniów sprawiających szczególne trudności wychowawcze winni 

kontaktować się ze szkołą w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia 

obowiązujących norm i zasad oraz wspólnie znajdować sposoby 

rozwiązywania problemów. 

 

FORMY  REALIZACJI: 

 

Do realizacji treści zawartych w programie należy wykorzystać każdą sprzyjającą 

sytuację dydaktyczno-wychowawczą. Do form organizacyjnych służących 

realizacji programu należą: 

1.  prelekcje na godzinach  do dyspozycji wychowawcy klasy 

2.  wychowanie  do życia w rodzinie, doradztwo zawodowe  

3. spotkania z  pedagogiem , szkolną higienistką 

4. zajęcia  pozalekcyjne i pozaszkolne 

5. spotkania  z rodzicami uczniów 

6. prelekcje dla rodziców 

7. uroczystości szkolne  np. „Dzień Matki i Ojca”,  

8. imprezy charytatywne np. ”Wielka Orkiestra Świątecznej”, zbiórka na rzecz 

osób potrzebujących 

9. wycieczki 

10. konkursy wiedzowo-sprawnościowe  i zawody sportowe 

11. przedstawienia teatralne 

12. prowadzenie gimnastyki  śródlekcyjnej oraz SKS-ów 

13. kontakty indywidualne  

14. realizacja programów profilaktycznych  
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Osiągnięcia ucznia 

 uczeń wie, iż życie i zdrowie to największe wartości 

 uczeń wie, jak zdrowo żyć, jak unikać zagrożeń dla zdrowia i życia 

 uczeń odnosi się z szacunkiem do każdego człowieka 

 uczeń zna umiejętności potrzebne w kontaktach z innymi ludźmi 

 uczeń wie jakie są pozytywne i negatywne skutki stresu 

 uczeń wie jak zachować się w sytuacjach stresowych 

 uczeń zna negatywne skutki agresji 

 uczeń rozumie, iż agresja ma charakter narastający 

 uczeń zna zasady przechodzenia przez jezdnię oraz  znaczenie poznanych 

znaków drogowych 

 uczeń zna i przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z 

urządzeń elektrycznych i innych urządzeń 

 uczeń zachowuje ostrożność w kontaktach z nieznajomymi, rówieśnikami i 

dorosłymi 

 uczeń potrafi powiedzieć "nie" w określonych sytuacjach, potrafi być 

asertywnym w sytuacjach, kiedy ktoś namawia go do złego 

 uczeń potrafi pomóc w nagłych wypadkach zagrożenia zdrowia -uczeń 

zachowuje nawyki higieniczne 

 uczeń umie wezwać Pogotowie Ratunkowe, Policję, Straż Pożarną oraz 

udzielić I pomocy 

 uczeń zna  swoje prawa i wie, gdzie może się zgłosić po pomoc 

 wie, jak się zachować w sytuacjach trudnych (bójki, kłótnie, kradzieże) 

 w przypadku niepowodzeń szkolnych uczeń ma zapewnioną pomoc 

psychologiczno-pedagogiczną  
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ZADANIA DO REALIZACJI 

lp. Blok tematyczny Zadania Sposób realizacji 

1  Miejsce dziecka w grupie 

rówieśniczej i nauka 

współdziałania w grupie. 

 kształtowanie poczucia przynależności do 
danej klasy, 

 wyrażanie potrzeb działania w grupie 

rówieśniczej, 

 współtworzenie i respektowanie norm 
grupowych, 

 współodpowiedzialność za działania grupy 

 wybór samorządu klasowego, 

 zabawy integrujące zespół klasowy, 

 organizowanie imprez szkolnych i 

klasowych oraz wycieczek turystyczno — 
krajoznawczych po najbliższej okolicy. 

 ustalenie zasad obowiązujących w klasie 
oraz zasad pracy w grupie 

2  Normy dobrego 

 zachowania w środowisku 

szkolnym i rodzinnym. 

 poznawanie i przestrzeganie normy 
dobrego  zachowania w środowisku 
szkolnym i rodzinnym. 

 zapoznanie uczniów i rodziców  z 

Regulaminem Szkoły i konsekwencjami 

nieprzestrzegania jego wytycznych 

 nawykowe stosowanie zwrotów 

grzecznościowych, 

 okazywanie w słowach, działaniach  

szacunku wobec dorosłych, rówieśników i 

młodszych 

3  Poczucie 

odpowiedzialności  

uczniów oraz 

przestrzeganie 

obowiązujących zasad. 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności za 
sprawy klasy i szkoły, 

 ustalenie obowiązków uczniów, 

 w tym zakazu korzystania z telefonów 
komórkowych na terenie szkoły a także 
sankcji w przypadku ich nieprzestrzegania,  

  przestrzeganie zasad obowiązujących w 
szkole na zajęciach i w czasie przerw, 

 wybór samorządu klasowego i szkolnego, 

 opracowanie planu działań na dane rok 

szkolny SU, 

 wypracowanie i stosowanie procedury 

odwoławczej w wypadku naruszenia praw i 

obowiązków ucznia, 

 współudział uczniów w organizacji i 
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 stosowanie zasad szkolnej demokracji. 

 

przebiegu imprez i uroczystości szkolnych, 

 realizacja tematyki na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, 

 konsekwentne egzekwowanie stosowania 

się do reguł obowiązujących w szkole 

 poznanie praw i obowiązków ucznia 

4  Umiejętność 

komunikowania się z 

rówieśnikami i dorosłymi. 

 poznanie i stosowanie w praktyce zasad 
aktywnego słuchania, 

 opanowanie umiejętności jasnego  

i konstruktywnego formułowania własnych 
wypowiedzi, 

 opanowanie umiejętności bezpośredniego i 
otwartego wyrażania swoich próśb, 
oczekiwań i sądów, 

 

 ćwiczenia komunikacji werbalnej i 

niewerbalnej, parafraza, 

 trening asertywności na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, 

 ćwiczenie empatii, aranżowanie sytuacji 

problemowych. 

5  Mocne i słabe strony oraz 

praca nad nimi. 

 nabycie umiejętności obiektywnej oceny 
własnego postępowania, 

 nabycie świadomości własnych wad i zalet, 

 akceptacja siebie, 

 dostrzeganie wpływu innych na 
kształtowanie osobowości, 

 wykształcenie postawy krytycyzmu wobec 
wzorców propagowanych w środkach 
masowego przekazu. 

 podkreślanie mocnych i słabych stron 

przez nauczyciela wychowawcę i 

nauczycieli poszczególnych przedmiotów, 

 stosowanie aktywnych metod na DDDW, 

mających na celu „poznanie” samego 

siebie, 

 trening asertywności, 

 rozpoznawanie i nazywanie swoich emocji 

 szanowanie poglądów innych 

 

6  Planowanie własnych  zrozumienie potrzeby wyznaczania sobie  podejmowanie tematyki na DDDW,  
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działań i przewidywanie 

ich skutków. 

celów i dążenie do ich osiągnięcia, 

 ukazanie możliwości realizowania się w 
różnych zawodach, 

 planowanie własnej przyszłości, kariery 
zawodowej, 

 organizowanie spotkań z przedstawicielami 

niektórych zawodów, np. z policjantem, 

lekarzem, stomatologiem, leśnikiem, 

urzędnikiem, itp. 

7  Postawy społecznych, 

ekologicznych i 

prozdrowotnych. 

 kształtowanie postaw społecznych, 
ekologicznych i prozdrowotnych. 

 przekazywanie wiedzy na temat zdrowego 

stylu życia 

 przekazywanie wiedzy na temat 

szkodliwości alkoholu i narkotyków 

 

 udział w  konkursach i akcjach 

ekologicznych, np. „Sprzątanie świata”, 

„Dzień Ziemi” 

 udział w ogólnopolskich programach o 

charakterze zdrowotnym (np.  Cała Polska 

Biega) 

 przeprowadzenie cyklu zajęć poruszających 

zagadnienia ekologiczne 

 organizowanie Dnia Sportu, 

 organizowanie wycieczek krajoznawczych,  

 spotkanie z pielęgniarką szkolną  

 organizowanie festynów charytatywnych 

 udział w finale WOŚP 

 organizowanie „kawiarenki” podczas 

wywiadówki 

 przygotowanie Jasełek 

Bożonarodzeniowych, 

 

8  Rola rodziny w życiu 

człowieka. 

 przekonanie o nadrzędnej roli rodziny w 
życiu każdego człowieka – funkcje rodziny, 

 wspieranie rodziców w procesie 
wychowania, 

 poruszanie tematyki podczas DDDW 

 realizacja treści podczas  wychowania  do 

życia w rodzinie , 
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 poznanie praw i obowiązków dziecka oraz 
rodziców, 

 uświadomienie konieczności dostosowania 
swoich potrzeb z możliwościami rodziców, 

 omówienie wpływu atmosfery rodzinnej na 
funkcjonowanie człowieka 

 pogadanka na zajęciach języka polskiego, 

historii, przyrody,  

 wykonanie drzewa genealogicznego 

9  Współdziałanie z 

rodzicami  

w procesie wychowania. 

 nawiązanie ścisłej współpracy z rodzicami 

w celu podnoszenia efektów kształcenia. 

 

 działalność Rady Rodziców, 

 spotkania z rodzicami, 

 wspólne imprezy, np. zabawa integracyjna, 

 udział rodziców w przedstawieniach i 

uroczystościach szkolnych, np. spotkanie 

wigilijne, andrzejkowe, obchody Dnia 

Dziecka 

10  Postawy patriotyczne i 

obywatelskie. Więź z 

krajem ojczystym i 

regionem. Tradycje i 

kultura wielkopolska. 

 kształtowanie pożądanych postaw 
patriotycznych 

 poznanie symboli narodowych  

 dostrzeganie własnych „korzeni” i „swojego 
miejsca” na Ziemi, 

 poznanie elementów historii i kultury 
najbliższego środowiska, 

 budzenie szacunku do symboli 
regionalnych, postaci związanych z 
historią regionu i jego współczesnym 
życiem 

 organizacja wycieczek do miejsc pamięci 

narodowej  

 przygotowanie uroczystości z okazji święta 

Niepodległości (11 Listopada)i  święta 

Konstytucji 3 Maja, Powstania 

Wielkopolskiego 

 dbanie o pomniki w naszej okolicy  

 przygotowanie konkursu pieśni 

patriotycznych 

 prezentacja symboli narodowych i godnego 

zachowania się wobec nich; nauka hymnu 

państwowego, postawy i szacunku wobec 

flagi i godła państwowego, 

 realizacja treści o tematyce regionalnej  – 



 14 

dziedzictwo kulturowe w regionie 

 udział w konkursach o tematyce 

regionalnej 

 współpraca z Gminnym Ośrodkiem Kultury  

 współpraca z Muzeum Regionalnym w 

Szreniawie i Stęszewie 

11   

Życie i zdrowie to ważne 

wartości. 

 ukazanie uczniom wartości życia i zdrowia 

 zapoznanie uczniów ze zdrowym stylem 

życia 

 uświadomienie uczniom, że warto 

"inwestować" w swoje zdrowie 

 umacnianie poczucia własnej wartości.  

 ukazania szkodliwego wpływu używek, gier 

komputerowych 

 znaczenie higieny dla zdrowia 

 kształtowanie prawidłowej postawy ciała, 

wzmocnienie kondycji fizycznej  

 pogadanki  na GDDW  

 zorganizowanie konkursów o tematyce 

zdrowotnej 

 wykonanie gazetek 

 spotkania z higienistką 

 udział w programach: 

„Owoce w szkole”; „Mleko w szkole” 

„Nie pal przy mnie proszę” 

 udział dzieci w zajęciach sportowych, 

artystycznych 

 zajęcia „Uczymy ratować” 

 przegląd higieny przez higienistkę 

 fluoryzacja zębów 

 Program „Widzę” – badanie wzroku ucz. kl.I 

 pogadanki dla dzieci i rodziców 

 prelekcja nt. szkodliwości  hałasu na 

zdrowie. 

 pogadanka nt. szkodliwości  palenia 

papierosów, dopalaczy, narkotyków i 

alkoholu 



 15 

12  Szacunek  w stosunku do 

każdego człowieka 

 uświadomienie uczniom, iż każdy człowiek 

zasługuje na szacunek 

 kształtowanie postaw życzliwości i dobroci 

wobec każdego człowieka 

 poznanie umiejętności potrzebnych w 

kontaktach z innymi ludźmi 

 poznanie praw dziecka 

 zapoznanie z prawami i obowiązkami  

ucznia oraz z  systemem kar i nagród   

 poznanie  reguł obowiązujących w danej 

grupie 

 dostarczenie wiedzy na temat osób 

niepełnosprawnych 

 zajęcia nt. tolerancji osób  o innym 

wyglądzie, wyznających inną wiarę 

 ćwiczenie umiejętności dobrego 

komunikowania się z innymi 

 uczenie rozpoznawania potrzeb własnych i 

innych 

13  Walka z agresją – 

kompetencje społeczne. 

 

 uświadomienie uczniom pozytywnego  i 

negatywnego  znaczenia stresu 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach stresowych 

  uświadomienie uczniom negatywnych 

skutków agresji 

 ukazanie uczniom schematu narastania 

agresji 

 uczenie radzenia sobie ze stresem oraz z 

przykrymi emocjami prowadzącymi do 

zachowań agresywnych 

 przeprowadzenie ankiet na temat 

bezpieczeństwa uczniów 

 realizacja programu  

„Szkoła bez przemocy” 

 ukazywanie zachowań alternatywnych 

wobec postępowania aspołecznego i 

antyspołecznego  poprzez propagowanie 

różnorodnych form spędzania czasu 

wolnego (koła zainteresowań, SKS, 

wolontariat itp.) 

 dostarczenie wiedzy na temat agresji i 

przemocy i sposobów reakcji na 

zachowania mające znamiona agresji i 

przemocy 



 16 

14  Zasady bezpieczeństwa.  poznanie pięciu zasad bezpiecznego 

przechodzenia przez jezdnię 

 wdrażanie do przestrzegania znaków 

drogowych 

 kształtowanie umiejętności bezpiecznego 

korzystania z niektórych urządzeń 

elektrycznych  

 spotkania klas pierwszych z policjantem „ 

Z Pyrkiem bezpieczniej” 

 omówienie podczas zajęć lekcyjnych zasad 

poruszania się po drogach 

 analizowanie instrukcji obsługi urządzeń 

15  Radzenie sobie w nagłych 

sytuacjach. 

 wyrabianie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych wypadkach 

 wyrabianie nawyków higienicznych 

 doskonalenie umiejętności wzywania 

pogotowia ratunkowego 

 wyrabianie odporności emocjonalnej na 

sytuacje trudne 

 przeprowadzenie zajęć wśród uczniów klas 

I-III „Ratujemy i uczymy ratować” 

 cykl zajęć z zakresu udzielania I pomocy 

dla klas IV-VIII 

 poznanie numerów telefonów alarmowych 

16  Ostrożność  w kontaktach 

z nieznajomymi 

 kształtowanie umiejętności zachowania 

ostrożności w kontaktach z nieznajomymi, 

rówieśnikami i dorosłymi 

 nauka mówienia "nie"  

 uwrażliwienie na niebezpieczeństwa 

tkwiące z w życiu społecznym 

 kształtowanie umiejętności zachowania się 

w niebezpiecznych sytuacjach 

 kształtowanie nawyku bezpiecznego 

korzystania z  Internetu, ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na portale 

społecznościowe 

 nabywanie umiejętności dobrego 

komunikowania się z innymi – udział w 

warsztatach 

 edukacyjnego  „Nie pal przy mnie proszę. 

 kurs e-learning dla klas I-III „Poznaj 

bezpieczny Internet” 

 kurs e-learning dla klas IV-VI „3-2-1  

Internet” 

 zasady korzystania z portali 

społecznościowych, omówienie netykiety. 
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17  Cyberprzemoc   przeprowadzenie badań ewaluacyjnych 

diagnozujących występowanie zjawiska 

cyberprzemocy wśród społeczności 

szkolnej. 

 wyciągnięcie wniosków oraz opracowanie 

konkretnych działań  

 opracowanie i upowszechnianie materiałów 

o zjawisku cyberprzemocy 

 organizowanie spotkań z profesjonalistami 

 Udział w szkoleniach  

 promowanie bezpiecznego  korzystania z 

Internetu 

 rozwijanie świadomości bezpiecznego 

korzystania z nowych mediów  

 poszerzenie wiedzy nauczycieli i 

wychowawców z tematyki cyberprzemocy 

 promocja bezpiecznych stron 
internetowych i oprogramowania 
antywirusowego  

 promowanie zdrowego sposobu spędzania 
wolnego czasu w gronie rówieśników; 

 wypracowanie reguł bezpieczne 

korzystania z Sieci oraz zapoznanie się z 

zasadami kulturalnego użytkowania 

Internetu tzw. Netykiety 

 informowanie uczniów o konieczności 

ochrony swoich danych osobowych oraz 

ewentualnych konsekwencjach 

wynikających z ich niedopilnowania 

 Przeprowadzenie ankiety diagnozującej 

występowanie zjawiska 

 Współpraca z rodzicami 

 pogadanki na temat,  że szkoła nie 

akceptuje żadnych form przemocy, 

natomiast konsekwencje w wypadku ich 

pojawienia reguluje regulamin szkolny 

 spotkanie z policjantem - informacje 
dotyczące skutków prawnych związanych z 
naruszeniem prawa przez nieletnich i 
pełnoletnich uczniów szkoły; 

 szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne z 
przedstawicielami służb mundurowych 
oraz organizacji/ instytucji pomocowych; 

 poznanie zasad netykiety 

 pogadanka podczas GDDW  dotyczące 

bezpiecznego korzystanie z nowych mediów 

ze szczególnym uwzględnieniem Internetu i 

telefonu komórkowego; 
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18  Zasady postępowania w 

trudnych sytuacjach. 

 

 zapoznanie z prawami dziecka i człowieka 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach (bójki, kłótnie, 

kradzieże) 

 dostarczanie wiedzy na temat osób i 

instytucji niosących pomoc w trudnych 

sytuacjach. 

  

 

 kontynuacja programu „Szkoła bez 

przemocy” 

 opracowanie zasad przeciw agresji i 

przemocy (każda klasa opracuje swoje 

zasady ) 

 analiza zdarzeń,  promowanie pozytywnych 

zachowań, egzekwowanie właściwych 

rozwiązań od agresora, ćwiczenie 

asertywności w rozwiązywaniu  trudnych 

sytuacji. 

19  Niepowodzenia szkolne – 

jak zapobiegać? 

 rozpoznawanie grupy uczniów z 

trudnościami w nauce i zachowaniu 

 stworzenie możliwości  zaspokojenia 

specyficznych potrzeb u dzieci z grupy 

ryzyka 

 próba wyrównania braków  w 

wiadomościach i umiejętnościach 

 zebranie danych o ogólnym rozwoju 

fizycznym i stanie zdrowia, poznanie 

środowiska rodzinnego i warunków 

domowych 

 ocena wiadomości i umiejętności 

szkolnych, zakresu, rodzaju i specyfiki 

trudności w uczeniu się 

 

 diagnoza trudności i niepowodzeń. 

 obserwacja funkcjonowania szkolnego – 

pozycja w klasie, relacje z rówieśnikami. 

 spotkania z rodzicami 

 sugerowanie rodzicom konieczności 

przeprowadzenia badań w poradni 

psychologiczno – pedagogicznej. 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

możliwości i potrzeb dziecka. 

 udział w różnych formach pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na terenie 

szkoły. 

 

20  Prawidłowe relacje 

rodzinne a rozbite rodziny, 

 kontrola sytuacji rodzinnej, rozwojowej, 

emocjonalnej uczniów oraz odpowiednie 

 przeprowadzenie  w szkole zajęć na temat 

sytuacji rozwodowej  i okołorozwodowej  w 
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przemoc w rodzinie. reagowanie w przypadku pojawiających się 

zmian zachowania. 

 pedagogizacja uczniów w temacie zmian 

zachodzących w życiu człowieka. 

 wspieranie uczniów trudnych rodzinnie 

sytuacjach-  zapewnienie opieki specjalisty 

oczach dziecka 

 prowadzenie rozmów z dzieckiem przez 

wychowawcę 

 

21  Samobójstwa i zachowania 

autoagresywne 

 natychmiastowe reagowanie  w sytuacjach 

kryzysowych tj. samobójstwo albo próba 

samobójcza. 

 opracowanie procedur na wypadek 

samobójstwa i próby samobójczej. 

 uświadamianie uczniom czym jest 

samobójstwo oraz zachowania 

autoagresywne. 

 informowanie uczniów czym jest depresja, 

jak rozpoznać stan depresyjny . 

 prowadzenie diagnostyki sytuacji 

problemowej w szkole tj. profilaktyka 

antynarkotykowa, profilaktyka przeciw 

przemocy wśród młodzieży szkolnej, 

cyberprzemoc, itp. 

 zapewnienie pomocy psychologicznej 

 promowanie zajęć pozalekcyjnych,  

 pomoc uczniom w odnajdywaniu ich pasji i 

zainteresowań 

 indywidualne i grupowe spotkania  

  z psychologiem – pomoc psychologiczna dla 

wszystkich, którzy tego potrzebują 

 trening umiejętności,  

 trening bezpośredniej komunikacji 

pomiędzy uczniami,  

 warsztaty zmiany zachowań, 

 pomoc w określeniu mocnych stron ucznia 

oraz praca nad wzmocnieniem jego wiary 

we własne zdolności. 

 spotkanie z pracownikiem ośrodka 

zajmującego się przeciwdziałaniem 

sytuacjom kryzysowym, 

 pogadanka na temat specyfiki telefonów 

zaufania i osób tam pracujących 
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Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

3. Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. 

poz.1189). 

4. Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz.1943 

ze zm.). 

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

6. Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

7. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. 

poz. 783). 

8. Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu 

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

9.  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). 

10. Statut Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Wielkopolski w Jeziorkach. 

 

 EWALUACJA: 

Oceny efektów realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego , obok bieżącego 

monitorowania, dokonuje się na końcowej radzie pedagogicznej. Podstawę dla 

formułowania oceny realizacji programu będą stanowiły: 

 wnioski z obserwacji zachowań dzieci, 

 rozmowy z rodzicami, 

 rozmowy z nauczycielami, 

 analiza dokumentów - dziennik, plany miesięczne,  

 analiza ankiet 

 analiza prac dzieci  

 

 Dopuszcza się wprowadzenie  zmian  do programu w trakcie  jego realizacji, w formie 

aneksów, w zależności od potrzeb. Wyniki ewaluacji posłużą konstruowaniu Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego na kolejne lata. 

 

 Program opracował zespół w składzie: 

Gabriela Kasperska 

Katarzyna Koczorowska 

Danuta Woltyńska-Gryczyńska  
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej  im. Przyjaciół 

Wielkopolski w Jeziorkach został zatwierdzony na posiedzeniu Rady 

Pedagogicznej w dniu 27.09. 2017r. po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę 

Rodziców.
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