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1. Wstęp

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i
harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka.

WYCHOWANIE -  proces wspomagania  dziecka w rozwoju,  ukierunkowany na osiągnięcie pełni
dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.

PROFILAKTYKA -proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi
prawidłowemu  rozwojowi  i  zdrowemu  życiu,  a  także  ograniczenie  i  likwidowanie  czynników
blokującychi zaburzających zdrowe życie. Program zawiera dwa rodzaje profilaktyki:

• pierwszorzędową – skierowaną do wszystkich uczniów i ich rodziców;

• drugorzędową – obejmującą uczniów już zdiagnozowanych ;

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą
i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich
rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.

2.  Diagnoza procesu wychowawczego

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie obserwacji, wywiadu oraz diagnozy i
analizy sytuacji wychowawczej w szkole przeprowadzonej za pomocą ankiet w środowisku szkolnym
uczniów, rodziców i nauczycieli. Odpowiada na realne potrzeby, problemy i zagrożenia pojawiające
się  w  szkole  i  jej  środowisku.  Program  Wychowawczo-Profilaktyczny  zakłada  poprawę  sytuacji
wychowawczej w szkole oraz stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego
dla  uczniów,  rodziców,  nauczycieli  i  innych  osób  z  nią  związanych.  W  dzisiejszych  czasach
chcielibyśmy, aby uczniowie naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych odpowiedzialnych, dobrych i
życzliwych, umiejących radzić sobie z trudnościami codziennego życia, odróżniających dobro od zła,
bezpieczeństwo od niebezpieczeństwa, reagujących na otaczające zagrożenie, umiejących dostrzegać
potrzeby i problemy innych oraz służyć im pomocą.

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, zgodnie z jego założeniami, ma
doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości ucznia i umożliwić mu osiągnięcie
szerokorozumianego  sukcesu.  Zaspokajając  jego  potrzeby,  nauczyciele,  a  w  szczególności
wychowawcy  kształtują  samodzielne  myślenie,  budują  wzajemne  zaufanie,  uczą  otwartości  na
drugiego  człowieka,  wskazują  jak  radzić  sobie  z  trudnościami  zagrażającymi  prawidłowemu
rozwojowi,  wprowadzają  normy  sprzyjające  postawom  etycznym,  zdrowemu  stylowi  życia  bez
substancji  psychoaktywnych,  wypracowują  sposoby  radzenia  sobie  w  sytuacjach  kryzysowych,
dostarczają  wiedzy  o  dobrym i  zdrowym życiu,  dają  osobiste  wsparcie.  Na  podstawie  Programu
Wychowawczo-Profilaktycznego  dla  każdej  klasy  tworzy  się  plan  działań  wychowawczych  i
profilaktycznych  dostosowany  do  potrzeb,  możliwości  i  sytuacji  wychowawczej  klasy,   we
współpracy  z  nauczycielami  wszystkich  przedmiotów  i  pozostałymi  pracownikami  szkoły,  w
zależności  od  stanu  zasobów,  potrzeb  klasy  oraz  przy  współpracy  z  rodzicami  i  środowiskiem
lokalnym. Program jest dokumentem otwartym.
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Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:

• dotychczasowe doświadczenia szkoły,

• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów 
wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku,

• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces wychowania.

3. Misja szkoły:

Jednym  z  głównych  celów  naszej  szkoły  jest  systematyczne  podnoszenie  jakości  jej  pracy  we
wszystkich  obszarach  działalności.  W  naszej  szkole  panuje  atmosfera  przyjaźni  i  wzajemnej
akceptacji. Dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie oraz osiągał sukcesy
na miarę swoich możliwości. Wspieramy ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i
nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia  oraz kontynuacji
nauki na dalszym etapie.

4. Wizja rozwoju szkoły

Szkoła  będzie  wspólnotą  opartą  na  zasadzie  przyjaźni,  szacunku  i  wzajemnej  pomocy,  a  także
zaangażowania uczniów, rodziców i pracowników w kształtowaniu jej wizerunku.

Szkoła będzie pomagać uczniom w osiąganiu pełni ich rozwoju dzięki:

 stworzeniu  miłej,  bezpiecznej  atmosfery  nauki  i  współżycia,  rozpoznawaniu,  zachęcaniu  i
rozwijaniu indywidualnych oraz twórczych uzgodnień i umiejętności na miarę ich możliwości
intelektualnych,

 wzbudzaniu miłości do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie, rozwijaniu
poczucia dumy z osiąganych wyników.

Szkoła będzie przygotowywać dziecko do przyszłego życia przez:

 uczenie respektowania potrzeb innych i tolerancji,

 kształtowanie pozytywnego stosunku do zabawy, pracy, wypoczynku,

 propagowanie dziedzictwa kultury narodowej,

 poznawanie zasad życia społecznego,

 zachęcanie do zespołowego działania i odpowiedzialności za środowisko przyrodnicze.

Nauczyciele będą:

 wzajemnie sobie pomagać, okazując szacunek i życzliwość w wypełnianiu powierzonych mu
zadań wobec uczniów szkoły,

 doskonalić  warsztat  nauczyciela  w  zakresie  nowych  rozwiązań  organizacyjnych,
edukacyjnych i wychowawczo-opiekuńczych,

 przestrzegać etyki zawodu nauczycielskiego.



5. Wizerunek absolwenta szkoły

Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent:
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 dobrze funkcjonował w swoim środowisku, w domu i w szkole,

 był  pogodny  i  miał  pozytywny,  choć  nie  bezkrytyczny  stosunek  do  otaczającej  go
rzeczywistości,

 posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych
emocji,

 był wiadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata

  dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną,

 traktował zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego rozwoju.

Działania zawarte w programie wychowawczo – profilaktycznym zmierzają do ukształtowania
takiego  modelu  absolwenta,  który  niezależnie  od  indywidualnych  cech  osobowości,
predyspozycji  i  talentów będzie wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących
właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.

Absolwent jest:

 dobrym  obywatelem,  świadomym  swych  praw  i  obowiązków  ,  posiadającym  godność,
poczucie własnej wartości, szanującym prawa innych,

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania ojczystego kraju
i jego zwyczajów,

 człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne zainteresowania, chętnie
gromadzi różne wiadomości,

 człowiekiem  uczciwym,  tolerancyjnym  i  odpowiedzialnym,  odróżniającym  dobro  od  zła,
kierującym się zasadami moralnymi,

 człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, szanującym dorobek
ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki,

 człowiekiem dbającym o zdrowie i  kondycję fizyczną  oraz świadomym ich zależności  od
stanu środowiska naturalnego,

 dbał o zdrowie własne i innych, kształtował właściwe nawyki  żywieniowe i  higieny,  znał
zagrożenia wypływające z zażywania alkoholu, nikotyny i innych używek,

 stosował się do zasad ekologii, segregował odpady, dbał o czystość otoczenia,

 dbał o swój wygląd, ubierał się schludnie i odpowiednio do czasu i miejsca,

 uczestniczył w rożnych formach kultury.

6. Uczestnicy programu wychowawczo- profilaktycznego szkoły:

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:

Rodzice:
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 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli
nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;

 współtworzą program wychowawczo-profilaktycznego,

  uczestniczą w zebraniach,

  uczestniczą  w  warsztatach  organizowanych  przez  wychowawców  i  specjalistów,  które
poświęcone są zagadnieniom wychowawczym i profilaktycznym,

 uczciwe  informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego

nieobecności na zajęciach,

 uczestniczą, w charakterze opiekuna, w wycieczkach szkolnych i imprezach organizowanych
przez szkołę,

 konsultują się z wychowawcami i nauczycielami,

 utrzymują systematyczny kontakt z wychowawcą, w celu uzyskiwania rzetelnej

informacji  na  temat  swojego  dziecka,  jego  zachowania,  postępów  w  nauce  i  przyczyn
trudności

w szkole;

  ponoszą odpowiedzialność materialną za szkody, zniszczenia i kradzieże dokonane

w szkole przez własne dzieci;

 wspierają  dziecko  we  wszystkich  jego  poczynaniach  i  zapewniają  mu  poczucie
bezpieczeństwa;

 wspierają  wychowawców  i  nauczycieli  w  podejmowanych  przez  nich  działaniach,  służą
wiedzą, doświadczeniem i pomocą;

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym
korzystaniem z Internetu);

Wychowawcy klas:

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;

 •wspierają rozwój uczniów i usamodzielniania się;

 prowadzą dokumentację nauczania;

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;

 dokonują rozpoznanie sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;

 podejmują  działania  w  przypadkach  przemocy  wobec  niego,  zaniedbań  opiekuńczych,
ujawnionych nałogów;

 wnioskują  o  objęcie  pomocą  psychologiczno  -  pedagogiczną  uczniów  o  specjalnych
potrzebach edukacyjnych;

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
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 integrują i kierują zespołem klasowym;

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów;

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu,  nadzorują realizację obowiązku nauki  /
obowiązku szkolnego;

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły i
środowiska raz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;

 współpracują z rodzicami; włączanie ich w sprawy programowe i organizacyjne klasy;

 współpracują z dyrekcją szkoły;

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno
- pedagogiczną, itp.

Nauczyciele:

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;

 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole, podczas 
wyjść i wyjazdów szkolnych;

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 
potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o 
przejawianych zdolnościach;

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów,        
ich zdolności i zainteresowania;

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;

 reagują na przejawy nietolerancji , dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich 
uczniów;

  zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują 
wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, wychowują własnym przykładem;

  proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;

  realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-
profilaktycznego szkoły;

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:

 przestrzegają regulaminu szkoły;

  współorganizują imprezy i akcje szkolne;
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  znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące w szkole;

  akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, 

  współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;

  kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;

  prowadzą zdrowy tryb życia, dbają o swoje środowisko;

  mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;

  uczestniczą  w  opiniowaniu  dokumentów  szkolnych  (Statut  Szkoły,  Szkolny  Program
Wychowawczo-Profilaktyczny);

7. Zasady współpracy wychowawczo-profilaktycznej ze środowiskiem 
lokalnym

Pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych ze strony następujących instytucji:

 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

 Policja

 Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brańszczyku

 Urząd Gminy  Brańszczyk

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

 Gminna Biblioteka

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 Parafia

Inne instytucje współpracujące ze szkołą przy realizacji programu (poradnie specjalistyczne,

stowarzyszenia i instytucje wspierające działania ekologiczne i promujące zdrowy styl życia)

8.    Główne cele wychowania i profilaktyki:

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i
regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i
zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z
rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie
dorobku  narodowego  przy  jednoczesnym  otwarciu  się  na  wartości  uniwersalne.  Zapobieganie
zachowaniom agresywnym.

4.  Kształtowanie  właściwych  nawyków  higienicznych  i  zdrowotnych,  umiejętności  dokonywania
wyboru zachowań chroniących  zdrowie  własne  i  innych  ludzi,  propagowanie  ekologicznego  stylu
życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia.
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 9.      Program wychowawczo-profilaktyczny – pierwszy etap edukacyjny 
klasy I– III

Cel. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa
i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

Zadania Metody Efekty oddziaływań
wychowawczych

1. Zapoznanie z symbolami 
narodowymi.

2. Poznawanie przez uczniów 
najbliższej okolicy, stolicy i 
innych miast polskich.

3. Poznawanie swojej 
miejscowości.

4. Poznanie sylwetek słynnych 
Polaków, patrona szkoły 
papieża Jana Pawła II.

- pogadanki, 
- filmy, pokazy

- wycieczki, 

- wycieczki, spacery,

- udział w uroczystościach 
szkolnych i lokalnych o 
wymowie patriotycznej,
- Święto Szkoły,
- audycje telewizyjne.

Uczeń kształtuje w sobie 
poczucie tożsamości 
narodowej, przynależności do 
społeczności lokalnej i 
regionalnej.

1. Wdrażanie do podejmowania
zadań i odpowiedzialności za 
ich realizację (trójki klasowe, 
pełnienie dyżurów w klasie).

2. Wspólne organizowanie 
imprez klasowych, niektórych 
zajęć, dekoracji klasy itp.

3. Samopomoc koleżeńska, 
opieka nad klasą.

4.Wdrażanie do zdrowego stylu
życia.

5. Kształtowanie postaw 
ograniczonego zaufania do 
osób nieznajomych.

- wybory samorządu 
klasowego, 
- przydział czynności, 

- współuczestniczenie uczniów 
w przygotowywaniu imprez 
klasowych, 

- pomoc słabszym, 
niepełnosprawnym, chorym.

-pogadanki z pielęgniarką,        
- realizacja programów 
zdrowotnych,

- pogadanki

Dziecko ma poczucie 
przynależności do klasy, 
współdziała w grupie, uczy się 
postaw społecznych i 
samorządności.
Uczniowie znają i przestrzegają
zasad higieny osobistej, wiedzą
jakie są zagrożenia dla ich 
zdrowia. 

Zwracają się o pomoc do 
dorosłych w sytuacjach 
trudnych.

1. Omówienie z uczniami praw
i obowiązków dziecka               
w  rodzinie.

2. Wzmacnianie więzi 
emocjonalnej z rodziną.
Przekazywanie systemów 

-pogadanki, 

- organizowanie Dnia Dziecka, 
Matki, Ojca, Babci, Dziadka, 
Dni Rodziny,

Uczeń rozumie rolę i znaczenie
rodziny w życiu człowieka.
Uczeń zna numery telefonów 
instytucji, wie, gdzie należy 
szukać pomocy w sytuacjach, 
gdy zagrożone jest jego 
zdrowie, życie oraz jego 
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wartości związanych z rodziną.

3. Szczególna opieka nad 
dziećmi z rodzin zastępczych.
4. Zapoznanie z podstawowymi
prawami ucznia, dziecka, 
człowieka. Przekazanie 
informacji o tym, gdzie należy 
szukać pomocy np. w 
sytuacjach naruszania 
nietykalności, przemocy itp.
5.Realizowanie funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej 
szkoły (zajęcia świetlicowe,
dodatkowe zajęcia edukacyjne
i wychowawcze – warsztaty, 
pomoc
psychologiczno-pedagogiczna 
skierowana do uczniów i 
rodziców, opracowanie 
klasowych
kodeksów).
6. Wdrażanie do współpracy, 
jako formy zapobiegania 
zachowaniom agresywnym.

- dofinansowanie obiadów, 
pomoc dzieciom z rodzin 
ubogich,
- współpraca z instytucjami 
wspomagającymi szkołę w 
działaniach na rzecz dziecka i 
rodziny,

bliskich, znajomych.
Rozpoznaje sytuacje 
zwiastujące zagrożenie.

Cel: Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, wrażliwości na potrzeby innych, uczciwości, 
efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi.                                                
Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i rówieśniczej.

Zadania Sposoby realizacji Efekty oddziaływań
wychowawczych

1. Dokładne rozpoznanie 
środowiska rodzinnego pod 
kątem mogących się pojawić w
przyszłości problemów natury 
społeczno - emocjonalnej
 ( choroby, sytuacja materialna,
patologie, przemoc w rodzinie i
inne). 

2.   2.Wdrażanie uczniów do 
właściwych reakcji w 
przypadku wystąpienia 
problemów natury społeczno – 
moralnej. 

3. Integrowanie społeczności 
klasowej.

4.Dbanie o kulturę osobistą 
ucznia, używania
słów i zwrotów 

- ankieta,
- wywiad, 

-rozmowy, 
-pogadanki, filmy(uczenie   
tolerancji i akceptacji, 
umiejętności zachowania się w 
sytuacjach trudnych). 

- Andrzejki, Wigilia klasowa, 
wycieczki, zabawy klasowe,

- pogadanki na temat kultury 

Uczeń poznaje i stosuje 
elementarne normy współżycia 
społecznego w grupie 
rówieśniczej.
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grzecznościowych,
kulturalnego zachowania 
wobec innych,
(eliminowania wulgaryzmów
i niestosownego słownictwa),
w tym kształtowanie postawy 
szacunku
wobec osób dorosłych, 
nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

słowa (wszyscy nauczyciele);

- wyróżnianie za wysoką 
kulturę osobistą,

a dyscyplinowanie                     
za niewłaściwe zachowanie 
poprzez udzielanie upomnień,

- konkursy, plakaty 
propagujące kulturę

osobistą,

- praca warsztatowa, 
wskazywanie pozytywnych 
wzorców zachowań,

Uczeń uczestniczy w zajęciach 
integrujących klasę, szkołę.

Uczeń jest kulturalny wobec 
rówieśników jak i osób 
dorosłych.

1. Organizowanie pomocy 
koleżeńskiej. 

2. Wdrażanie do poszanowania
odmienności innych w sferze 
wiary, poglądów, upodobań i 
zainteresowań, wyglądu 
zewnętrznego, sytuacji 
materialnej itd. 

- pogadanki, 
- dyskusje,

- uczenie reagowania na 
zjawiska przemocy,

Dziecko uczy się wrażliwości 
na potrzeby innych, przyswaja 
sobie podstawowe zasady 
tolerancji. 
Potrafi zachować się w 
sytuacjach konfliktowych. 

1. Rozliczanie uczniów z 
powierzonych im zadań pod 
kątem uczciwości, 
eliminowanie np. ściągania, 
wyręczania się innymi, 
wykorzystywania innych. 

2. Kształtowanie umiejętności 
asertywnego zachowania się, 
„mówienia nie”, gdy ktoś 
namawia do zapalenia 
papierosa, zażycia nieznanej 
substancji, narkotyku, spożycia
alkoholu, wspólnego pobicia 
kolegi. 

- zawieranie kontraktów 
klasowych, 
- rozmowy, 

- filmy, 
- spotkania z policjantem,         
- kontakty z rodzicami,             
-spektakle profilaktyczne. 

Dziecko uczy się uczciwości, 
odpowiedzialności, 
asertywności, dokonywania 
słusznych wyborów.

Cel: Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie
dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości uniwersalne. Zapobieganie 
zachowaniom agresywnym.

Zadania Metody Efekty oddziaływań 
wychowawczych

1.Rozwijanie nawyków 
samokształcenia

- zajęcia pozalekcyjne, 
- koła zainteresowań,

Uczeń rozwija swoje 
zainteresowania, umiejętności  
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i stałego doskonalenia się. 
Umożliwienie
dostępu do informacji o 
otaczającej
rzeczywistości.

2.Stwarzanie możliwości 
eksponowania swojej
wiedzy, zdolności, umiejętności
i zainteresowań.

3. Dostrzeganie u 
wychowanków wszelkich
przejawów samodzielności,
przedsiębiorczości                     
i odpowiedzialności.

4. Kształtowanie kompetencji 
językowych.
Odbiór utworów literackich       
i innych tekstów kultury.

5. Zachęcanie do 
indywidualnych prób
twórczych.

6. Rozwijanie kompetencji i 
zainteresowań
czytelniczych.

7. Zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju
każdego ucznia, stosownie się 
do jego potrzeb i możliwości.
Pomoc uczniom o specjalnych 
potrzebach edukacyjnych.

- udział w konkursach,

- lekcje przedmiotowe, 
koła zainteresowań,
konkursy, apele,

-nagradzanie przez 
wychowawcę, nauczycieli tego 
typu postaw;

- opracowywanie tekstów, 
utworów literackich, analiza, 
pobudzanie do dyskusji,

- prowokowanie do 
indywidualnych

wypowiedzi ustnych, recytacji 
tekstów, zachęcanie do 
wypowiedzi pisemnych,

- zajęcia w bibliotece szkolnej, 
gminnej, konkursy,

- indywidualne spotkania

wychowawcy z uczniem,

-współpraca z rodzicami w 
rozwijaniu potencjału uczniów,

-współpraca z lokalnymi 
instytucjami wspierającymi 
rozwój dziecka,

- rozpoznanie potencjału ucznia

- współpraca z Poradnią 

i korzysta z dostępnych źródeł 
informacji. 

. 

Eksponuje swoje zdolności , 
umiejętności, zainteresowania.

Uczeń jest zmotywowany do 
działań , czuje się doceniony, 
chętnie podejmuje zadania.

Uczeń podejmuje działania 
twórcze.

Uczeń chętnie rozwija swoje 
zainteresowania czytelnicze.

Dziecko czuje się bezpiecznie, 
wie, że może liczyć na pomoc, 
korzysta z pomocy, rozwija 
swoje umiejętności.
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Psychologiczno-Pedagogiczną, 
poradniami specjalistycznymi i
innymi instytucjami

działającymi na rzecz pomocy 
dziecku i rodzinie,

- zajęcia pozalekcyjne: koła 
zainteresowań,

zajęcia dydaktyczno – 
wyrównawcze,

- pomoc specjalistów; 

logopedy.

1. Stosowanie w procesie 
dydaktycznym takich form, jak 
inscenizacje, recytacje, śpiew 
itd. 

2.    2. Przygotowanie przedstawień 
z okazji uroczystości 
klasowych, świąt (np. Dzień 
Babci, Dzień Dziadka, Dzień 
Matki). 

3. Promowanie książki, muzyki,
kontaktu ze sztuką jako formy 
spędzania czasu wolnego i 
zdobywania wiedzy o świecie i 
sobie samym. 

- konkursy plastyczne,              
-  inscenizacje, 
- wystawki książek. 

- udział w uroczystościach 
klasowych,

- lekcje biblioteczne,

- spotkania z autorami książek 
dla dzieci,

- spektakle teatralne,

kino, itp.

Dziecko podejmuje próby 
twórczego uczestnictwa w 
kulturze, poznaje rolę i 
znaczenie kultury i sztuki          
w życiu człowieka. 
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1. Zapoznanie uczniów ze 
środowiskiem lokalnym, 
instytucjami publicznymi, 
rodzajami i sposobami spraw 
załatwianych w tych 
instytucjach. 

2.Zapoznanie uczniów z 
przeznaczeniem i obsługą 
nowoczesnych urządzeń 
technicznych. 

3. Rozwijanie kompetencji 
cyfrowych uczniów. 
Bezpieczne i odpowiedzialne 
korzystanie z zasobów 
dostępnych w sieci.

 4.Dostrzeganie różnic między 
rzeczywistością, a przekazem 
medialnym. 

4. 

- wycieczki, 
- wywiady, 
- spotkania z ludźmi znanymi 
w środowisku,

- zajęcia informatyczne,
- pokazy,

- zajęcia informatyczne,
- pogadanki,
- rozmowy,
- konkursy,

- pogadanki,
- filmy, 

Uczeń poznaje otaczający go 
świat fizyczny i społeczny, 
odnajduje w nim swoje 
miejsce. Rozpoznaje swoje 
uzdolnienia, stosuje wiedzę i 
umiejętności w życiu 
codziennym,. Uczy się 
krytycznie i racjonalnie 
korzystać z oferty medialnej, 
Internetu.

1. Propagowanie wśród 
uczniów postawy dezaprobaty 
dla zachowań agresywnych.

2. Eliminowanie zachowań 
ryzykownych.
Zajęcia profilaktyczne dla grup 
ryzyka, uczniów zagrożonych 
niedostosowaniem społecznym,
stwarzających problemy 
wychowawcze.

3.Reagowanie na wszelkie 
przejawy nagannych
zachowań wśród uczniów w 

- pogadanki, konkursy 
dotyczące zjawiska przemocy;
- zajęcia integracyjne                
i wychowawcze w klasach,
- ukazywanie społecznie 
akceptowanych postaw przez 
wykorzystanie wzorców  
literackich i filmowych,
- stosowanie określonych 
sankcji wobec sprawców 
przemocy;
- spotkanie z policjantem,
- ustalenie zasad współżycia w 
klasie, szkole i poza nią, 
-  realizowanie programów
o charakterze profilaktycznym,

- rozmowy dyscyplinujące, 
profilaktyczne z uczniem 
(wychowawca, nauczyciele,
- informowanie rodziców,         
- rozmowy, indywidualne z 
rodzicami (wychowawca),

- rozmowy indywidualne          
z uczniem, rodzicami,

Uczeń stosuje się do przyjętych
zasad współżycie w grupie. 
Wie jakie są postawy 
społecznie akceptowane i 
potrafi naśladować wzorce 
pozytywne. Jest świadomy 
sankcji wobec  sprawców 
przemocy.

14



szkole.

4.Pomoc uczniom mającym 
problemy w relacjach 
rówieśniczych,

Cel: Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania 
wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu 
życia. Motywowanie do zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Zadania Metody Efekty oddziaływań
wychowawczych

1. Zapoznanie uczniów z 
podstawowymi zasadami higieny i 
skutkami nieprzestrzegania jej.

2. Realizacja profilaktyki zdrowego 
uzębienia.

3. Wdrażanie uczniów do 
utrzymywania w czystości miejsca 
nauki, pracy.

4. Udział uczniów w konkursach o 
tematyce zdrowotnej.

 5. Zapoznanie uczniów z zasadami 
udzielania pierwszej pomocy.

- pogadanki, 
-rozmowy,
- pokazy, 

- spotkania z pielęgniarką, 
stomatologiem,
- fluoryzacja, 

- pogadanki,
- pokazy,

- konkursy,

- spotkanie z  ratownikiem 
medycznym,

Uczeń rozumie potrzebę 
dbałości o higienę osobistą. 
Wie jakie są zasady 
udzielania pierwszej 
pomocy.

1. Wdrażanie uczniów do 
przestrzegania podstawowych zasad 
bezpiecznego zachowania się w 
czasie lekcji, przerw, zajęć 
pozalekcyjnych, w drodze do szkoły i
ze szkoły.

2.Nauka  prawidłowych zachowań w 
razie  pożaru, wypadku, kradzieży.

3. Zapoznanie dzieci z właściwym 
zachowaniem na wypadek alarmu.

4. Wdrażanie uczniów do 
umiejętnego organizowania 
warsztatu pracy i zachowania higieny
psychicznej.

- pogadanki, 
- pokazy,
- filmy,
- konkursy plastyczne, 

- spotkania z policjantem, 
strażakiem,
- filmy,
- pokazy, 
- próbny alarm,

- układanie harmonogramu 
dnia (sen, nauka, 
wypoczynek),

Uczeń zna podstawowe 
zasady bezpieczeństwa i 
higieny pracy, stara się je 
przestrzegać.
Uczeń wie jak zachować się 
w sytuacjach zagrożenia, 
zna telefony alarmowe.

1. Zapoznanie z optymalnym 
rozkładem posiłków w ciągu doby.

- spotkania z pielęgniarką, 
dietetyczką,

Uczeń poznaje zasady 
zdrowego odżywiania się i 
ich wpływu na zdrowie i 
kondycję fizyczną.
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2. Przedstawienie pozytywnego i 
szkodliwego wpływu niektórych 
pokarmów na zdrowie człowieka.

3. Ukazywanie szkodliwości tzw. 
używek dla rozwoju 
psychofizycznego człowieka.

4. Kształcenie umiejętności 
krytycznego wyboru informacji 
medialnych, zagrożeń ze strony 
mediów, skutków uzależnień od 
telewizji, Internetu, gier.

- pogadanki,
- warsztaty,
- inscenizacje,
- konkursy plastyczne,

- realizacja programu 
profilaktyki,

-ukazanie zagrożeń płynących 
ze środków multimedialnych, 
zajęcia dotyczące 
przeciwdziałania przemocy w 
Internecie,
uzależnieniom od komputera, 
świadomego
korzystania z komputera,

Stara się poprawnie 
wartościować i wybierać 
właściwe programy oraz 
kontrolować czas 
korzystania z nich.

1.Nauka zabaw ruchowych, gier, 
zabaw terenowych.

2. Objęcie fachową opieką uczniów z
wadami postaw.

- wycieczki piesze, 
- zajęcia integrujące zespół,

- gimnastyka z elementami 
ćwiczeń korekcyjnych,

Uczeń docenia znaczenie 
aktywności ruchowej.

Rozwijanie zainteresowań edukacją 
proekologiczną. Kształtowanie 
postaw proekologicznych,
świadomego postępowania                 
i odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego

- realizowanie treści 
związanych z ochroną 
środowiska naturalnego w 
ramach edukacji 
przyrodniczej,
-pogadanki na ten temat z 
wychowawcą
-angażowanie uczniów w 
działania na rzecz poprawy 
jakości środowiska poprzez 
udział
w lokalnych i szkolnych 
akcjach i inicjatywach 
proekologicznych,
-udział w apelach związanych 
z tą tematyką,
- udział w akcjach: Sprzątanie 
Świata, Dzień Ziemi,
- selektywna zbiórka 
surowców wtórnych, 

Uczeń poznaje 
współzależność między 
człowiekiem, a 
środowiskiem  naturalnym.

10.  Program wychowawczo-profilaktyczny – drugi etap edukacyjny
 klasy IV-VIII
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Cel: Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej
i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa
i zdrowia oraz uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.

Zadania

Metody

Efekty oddziaływań wychowawczych

Budzenie dumy z dorobku, tradycji i kultury ojczystej:
- kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla historii i tradycji, symboli narodowych,

2  - - zapoznanie uczniów z prawami i obowiązkami obywateli zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej,
- zapoznanie z historią i tradycjami symboli narodowych,
- zapoznanie z sylwetkami sławnych Polaków,

- praca z Patronem szkoły

1. Stwarzanie uczniom możliwości współdecydowania o klasie i szkole.

2.Pogłębienie znajomości i rozumienia zasad zawartych w Deklaracji Praw Człowieka i Konwencji 
Praw Dziecka.

3.    3.Zapoznanie uczniów z zasadami funkcjonowania demokratycznego państwa. 

4. Uczenie zasad demokracji poprzez stosowanie metod aktywnego nauczania.

.      5.Wykorzystywanie wyborów samorządowych i parlamentarnych do zapoznawania się z zasadami 
demokracji i uczenia się kultury politycznej.

- uroczystości szkolne, środowiskowe ( Święto Niepodległości, Święto Konstytucji 3 Maja), 
-konkursy, 
-wystawki, 
-gazetki, 
-wycieczki do miejsc Pamięci Narodowej,
- „Żywe” lekcje historii.,
- rocznica pontyfikatu Jana Pawła II,
- rocznica urodzin, 
- rocznica śmierci Patrona,

- praca w samorządzie klasowym i szkolnym,                   -organizowanie imprez klasowych i 
szkolnych,
- praca w grupach,

- dyskusja, 

-debata.,
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- lekcje historii, 

- godziny wychowawcze,

Uczeń posiada poczucie tożsamości narodowej, wie, jak stać się dobrym obywatelem swego kraju i 
chce nim zostać.

Uczeń przyswaja postawy społeczne, uczy się demokracji i samorządności.

Cel: Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z 
rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej.

Zadanie Sposoby realizacji Efekty oddziaływań
wychowawczych

1. Realizacja treści etyczno – 
moralnych zawartych w 
programach nauczania. 

2.Tworzenie reguł współżycia 

- realizacja treści zawartych w 
programach nauczania,             
- katechezy,

-dyskusje

Uczeń staje się wrażliwy na 
potrzeby innych, zna podstawowe 
zasady tolerancji. Postępuje 
zgodnie z zasadami Dekalogu. 
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klasowego.

3.Dbanie o kulturę osobistą 
ucznia, używania słów i 
zwrotów grzecznościowych,
kulturalnego zachowania wobec
innych, (eliminowania 
wulgaryzmów i niestosownego 
słownictwa), w tym postawy 
szacunku wobec osób
dorosłych, nauczycieli i innych
pracowników szkoły.

4.Motywowanie uczniów do 
właściwego zachowania 
poprzez przestrzeganie systemu
nagród i kar.

5.Motywowanie uczniów do 
nauki i wywiązywania się z 
obowiązków
szkolnych.

6.Reagowanie na wszelkie 
przejawy nagannych zachowań 
wśród uczniów w szkole.

7.Pomoc uczniom mającym 
problemy w relacjach 

- pogadanki na temat kultury 
słowa (wszyscy

nauczyciele),

- wyróżnianie za wysoką 
kulturę osobistą,                        
a dyscyplinowanie                     
za niewłaściwe zachowanie 
poprzez udzielanie upomnień,

- konkursy,

-  plakaty propagujące kulturę

osobistą,

- stosowanie na co dzień 
klasowych reguł i ustaleń oraz 
obowiązującego w szkole

systemu nagród i kar zawartego
w Statucie Szkoły (wszyscy 
pracownicy szkoły),

- rozmowy indywidualne          
z rodzicami prowadzone przez 
wychowawcę oraz innych

nauczycieli,

- spotkania indywidualne z 
rodzicami

- rozmowy motywacyjne z 
uczniami,

- nagradzanie na apelach i 
uroczystościach

szkolnych za postępy w nauce, 
- udział w konkursach,              
-systematyczne uczęszczanie 
do szkoły, zawodach

i turniejach sportowych,

- pochwały przy klasie, 

- organizowanie pomocy 
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rówieśniczych, przynależności
do grup.

4. 8.Zapoznanie uczniów z 
odpowiedzialnością karną         
za konkretne wykroczenia 
popełniane przez nieletnich.

5. 

6. 

uczniom mającym

problemy z nauką tj. zajęć 
dydaktyczno -wyrównawczych 
oraz pomocy

specjalistycznej,

- rozmowy dyscyplinujące, 
profilaktyczne z uczniem 
(wychowawca, nauczyciele),

- informowanie rodziców,         
- rozmowy indywidualne z 
rodzicami,

- zajęcia integrujące zespół, 

- rozmowy indywidualne          
z uczniem, rodzicem,

- spotkanie z przedstawicielem 
Policji,

Poszerzenie wiedzy nt. praw 
dziecka zawartych w 
Konwencji Praw Dziecka i jej 
przestrzegania w Polsce i 
innych krajach. 

.  

- pogadanki, 
- dyskusje, 

. 

Uczeń pogłębia swoją wiedzę nt. 
rodziny i zasad jej 
funkcjonowania. Rozumie 
znaczenie praw naturalnych i 
ustanowionych przez człowieka. 

1. Eliminowanie agresywnych 
zachowań i prób siłowych 
rozwiązywania konfliktów. 

2. Uczenie się właściwych 
sposobów rozwiązywania 
konfliktów. 

- dyskusje,
- spotkania z policjantem, 
psychologiem, 
- spektakle profilaktyczne,        
-nagradzanie wzorowych 
postaw,
- upominanie źle 
zachowujących się uczniów. 

Uczeń zna podstawowe zasady 
obowiązujące w stosunkach 
międzyludzkich, stosuje w 
praktyce obowiązujące procedury 
zachowania się w sytuacjach 
problemowych. 
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3.    3.Propagowanie życzliwości i 
otwartości w stosunkach 
między-ludzkich, kultury 
osobistej, zasad savoir vivre’u. 

4. Promowanie odwagi 
cywilnej i reakcji w przypadku 
bycia świadkiem przemocy, 
wandalizmu, obrażania innego 
człowieka – uczenie „mądrej 
„reakcji. 

Cel: Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, szanowanie
dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości uniwersalne. Zapobieganie 
zachowaniom agresywnym.

Zadania Metodyka Efekty oddziaływań
wychowawczych

1.Przeprowadzenie ankiet 
pomagających poznać 
zainteresowania ucznia. 

2.Rozwijanie nawyków 
samokształcenia
i stałego doskonalenia się. 

3.Stwarzanie możliwości 
eksponowania swojej
wiedzy, zdolności, umiejętności
i zainteresowań.

4. Dostrzeganie                          
u wychowanków wszelkich 
przejawów samodzielności,
przedsiębiorczości i 
odpowiedzialności.

5. Inspirowanie uczniów do 
samodzielnego rozwiązywania 
problemów, wykonywania
projektów, prezentacji.

- ankiety, 

- zajęcia pozalekcyjne, koła 
zainteresowań, udział w 
konkursach,
-lekcje przedmiotowe, godziny
wychowawcze, 
- konkursy, apele 
(wychowawca, nauczyciele),

- lekcje przedmiotowe 
(nauczyciele), koła
zainteresowań, realizowanie 
programów
i projektów zachęcanie uczniów
do wzięcia
w nich udziału (nauczyciele)

- nagradzanie przez 
wychowawcę,
nauczycieli tego typu postaw,

- opracowywanie tekstów, 
utworów literackich, na 
lekcjach przedmiotowych,
analiza, pobudzanie do 
dyskusji,

Uczeń poznaje swoje możliwości 
i predyspozycje. Potrafi 
świadomie korzystać ze środków 
komunikacji masowej, zna i 
wykorzystuje w praktyce 
podstawowe zasady posługiwania
się komputerem i technologią 
informacyjną. 
Uczeń poznaje sposoby 
samodzielnego zdobywania 
wiedzy, rozwijania uzdolnień       
i zainteresowań. Potrafi sprostać 
stawianym przed nim 
wymaganiom związanym z dalszą
edukacją.
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6. Kształtowanie kompetencji 
językowych. Odbiór utworów 
literackich i innych tekstów
kultury.

7. Zachęcanie                             
do indywidualnych prób
twórczych.

8. Rozwijanie kompetencji i 
zainteresowań czytelniczych. 

9. Kształtowanie umiejętności 
rozumienia, wykorzystywania   
i refleksyjnego przetwarzania 
tekstów.

10. Kształtowanie umiejętności
wykorzystywania technologii
informatycznych (posługiwanie
się komputerem                         
i podstawowymi urządzeniami
cyfrowymi).

11. Przygotowanie uczniów       
do dokonywania świadomych i 
odpowiedzialnych wyborów
w trakcie korzystania z 
zasobów dostępnych
w Internecie (w tym telewizji    
i telefonów komórkowych), 
krytycznej analizy informacji, 
bezpiecznego poruszania się
w przestrzeni cyfrowej w tym 
nawiązywania i utrzymywania 
opartych na wzajemnym
szacunku relacji z innymi 
użytkownikami sieci. 
Uwrażliwienie na problem 
naruszenia godności osobistej 
innych.

12. Zindywidualizowane 
wspomaganie rozwoju
każdego ucznia, stosownie        
do jego potrzeb i  możliwości.

13. Pomoc uczniom o 
specjalnych potrzebach
edukacyjnych. Stwarzanie 
uczniom równych szans 
rozwoju intelektualnego.

14. Zapoznanie z zasadami, 
metodami i technikami 

-prowokowanie do 
indywidualnych wypowiedzi 
ustnych, recytacji tekstów, 
zachęcanie do wypowiedzi 
pisemnych,
- praca w zespole                        
nad zagadnieniem, problemem,
- udział w konkursach,
- zajęcia w bibliotece szkolnej i 
gminnej, konkursy,

- wykorzystywanie 
umiejętności informatycznych 
(na zajęciach z różnych 
przedmiotów) do pracy nad 
tekstem, wykonywaniu 
obliczeń, przetwarzaniu
informacji i jej prezentacji w 
różnych postaciach, 
programowania, posługiwania 
się aplikacjami 
komputerowymi,
- konkursy,
-pogadanki na godzinach 
wychowawczych –
ukazanie zagrożeń płynących ze
środków multimedialnych, 
zajęcia dotyczące
przeciwdziałania przemocy  w 
Internecie, uzależnienia od 
komputera, świadomego
korzystania z komputera,
- rozmowy indywidualne z 
uczniami,
- długofalowe indywidualne 
spotkania wychowawcy 
z uczniem,
-współpraca z rodzicami            
w rozwijaniu potencjału 
uczniów,
-współpraca z lokalnymi 
instytucjami wspierającymi 
rozwój dziecka,
-rozpoznanie potencjału ucznia 
(nauczyciele),
-współpraca z Poradnią 
Psychologiczno-Pedagogiczną, 
poradniami
specjalistycznymi i innymi 
instytucjami działającymi na 
rzecz pomocy dziecka
i rodzinie,
- zajęcia 
zajęcia dydaktyczno-
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efektywnego uczenia się. wyrównawcze
- zespół ds. pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej, 
IPET;

- pogadanki na godzinach 
wychowawczych,
lekcjach przedmiotowych

Cel: Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania 
wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu 
życia. Motywowanie do zdrowego i bezpiecznego stylu życia.

Zadania Metodyka Efekty oddziaływań
wychowawczych

1. Uczulenie na szczególną 
dbałość o higienę ciała                  
i odzieży w okresie dojrzewania. 

2.

2.P
2.P 

2.Propagowanie zasad 
racjonalnego odżywiania się, 
dbania o rozwój fizyczny. 

3. 

3.Uświadomienie wartości 
zdrowego stylu życia bez 
nałogów.

4.Dostarczenie wiedzy o skutkach
uzależnień.

4. 

- pogadanki z uczniami na 
godzinie wychowawczej,
- zwracanie uwagi na 
problem przez wszystkich 
nauczycieli,
- rozmowy indywidualne z 
rodzicami oraz podczas 
zebrań rodzicielskich;
- konkursy profilaktyczne,
- realizowanie badań             
i programów 
prozdrowotnych 

.- pogadanki dla rodziców 
na temat rozwoju
psychomotorycznego 
dziecka, 
- spotkania indywidualne      
z rodzicami (wychowawca, 
nauczyciele),
- realizacja 
programów w ramach
profilaktyki prozdrowotnej,

-zajęcia warsztatowe,
- pogadanki

- realizacja programów 
profilaktycznych,
- pogadanki dla uczniów o 

Uczeń dba o higienę osobistą, 
rozwój fizyczny i psychiczny. 

23



5. Przekazywanie podstawowej 
wiedzy nt. udzielania pierwszej 
pomocy.

6. Ukazywanie szkodliwości 
hałasu i dłuższego w nim 
przebywania.

. 

5. 

7. Zapoznanie uczniów z 
instrukcjami obowiązującymi w 
razie ogłoszenia alarmu, 

8. Promowanie racjonalnego 
rozkładu dnia: sen, czas 
poświęcony na naukę i 
wypoczynek. 

szkodliwości palenia 
papierosów, picia alkoholu
(zażywania środków 
odurzających)
i substancji 
psychoaktywnych,
- prezentacja filmów, 
publikacji, literatury              
na temat tych zagrożeń         
i zachowań przestępczych,

- konkursy profilaktyczne;
- realizowanie programów 
profilaktycznych
i prozdrowotnych,
- badania przesiewowe 
słuchu;
- poruszanie problemu 
podczas zebrań
z rodzicami,
- spotkanie z ratownikiem 
medycznym,

-  rozmowa, pokaz
- ćwiczenia praktyczne, 
próbny alarm,

- pogadanki,
- dyskusja,
- zajęcia w grupach

1. Zapoznanie uczniów ze 
skutkami ingerencji człowieka w 
świat przyrody, aktualnym stanem
środowiska naturalnego.

2. Rozbudzanie zainteresowania 
uczniów kwestiami związanymi z 
ochroną środowiska w tym 
ochroną powietrza ,gospodarką 
niskoemisyjną, zmianami klimatu,
zanieczyszczeniem środowiska 
tworzywami sztucznymi.

3. Budowanie postaw 
proekologicznych,
świadomego postępowania            
i odpowiedzialności za stan 
środowiska naturalnego.

- pogadanki,
- filmy,
- pokazy,

-realizowanie treści 
programowych                      
na lekcjach przedmiotowych
przyroda, biologia,
chemia, fizyka

-udział uczniów w akcjach i 
inicjatywach 
proekologicznych, 
realizowanie programów      
i projektów z tym 
związanych
-apele i konkursy o tej 
tematyce,

Uczeń docenia znaczenie sportu, 
rekreacji i wypoczynku na 
świeżym powietrzu, działa na 
rzecz ochrony swojego 
najbliższego środowiska, 
propaguje idee ochrony w 
najbliższym środowisku. Dba o 
zwierzęta i je chroni.
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4.Angażowanie uczniów w 
działania na rzecz poprawy 
jakości środowiska, rozwijanie 
proekologicznych nawyków i 
zachowań.

4.    5. Dbanie o czystość 
wyznaczonego rejonu szkoły i jej 
najbliższego otoczenia.

6. Uczenie właściwego          
zachowania w kontaktach z 
przyrodą, eliminowanie zjawiska 
znęcania się nad zwierzętami. 

-wyjścia do instytucji 
zajmujących się
promowaniem i 
prowadzeniem 
różnorodnych
działań proekologicznych,

- udział w akcji „Sprzątanie 
Świata”,
- systematyczne sprzątanie 
terenu szkoły,
- inscenizacje,

- pogadanki,

-inscenizacje,

Cel: Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

Pomoc uczniom w rozpoznawaniu
ich cech osobowości, zdolności, 
mocnych stron, umiejętności i 
predyspozycji.

-ankiety, testy badające 
zdolności i preferencje 
zawodowe,
-współpraca z poradnią 
psychologiczno 
-pedagogiczną w tym 
zakresie,

Uczeń posiada usystematyzowaną 
wiedzę o swoich zdolnościach       
i preferencjach zawodowych.

Przekazanie informacji o 
zawodach, niezbędnych 
kwalifikacjach  na 
poszczególnych stanowiskach 
pracy, wymaganiach rynku pracy.

-spotkania z zaproszonymi 
gośćmi, specjalistami i 
doradcami zawodowymi
pracującymi w Poradni 
Psychologiczno 
-Pedagogicznej, Urzędzie 
Pracy,

Uczeń posiada wiedzę                   
o niezbędnych kwalifikacjach       
na wybrane stanowisko pracy. 

Wspieranie uczniów w 
zaplanowaniu ich dalszej ścieżki 
edukacyjnej, wyboru szkoły 
ponadpodstawowej, dalszego 
kierunku kształcenia, czy zawodu.

-pomoc szkolnego doradcy 
zawodowego,
-spotkania z zaproszonymi 
gośćmi,
-kierowanie na badania do 
Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej,
- udostępnianie informacji 
edukacyjnych i zawodowych
przez szkolnego doradcę
zawodowego,

Uczeń jest zmotywowany              
i  przekonany co do słuszności 
wyboru dalszej ścieżki 
edukacyjnej. 

Wspieranie rodziców i 
nauczycieli w działaniach 
doradczych poprzez
organizowanie spotkań 

-szkolny doradca 
zawodowy, specjalista 
zajmujący się doradztwem 
zawodowym,

Nauczyciele i rodzice                     
są wyposażeni w wiedzę nt. 
pomocy uczniom w określeniu 
ścieżki zawodowej, są pomocni 
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szkoleniowo - informacyjnych, 
udostępnianie im informacji
i materiałów do pracy z uczniami.

służą swą wiedzą.

Kształtowanie umiejętności pracy 
w zespole, komunikatywności, 
zaangażowania

-prowadzenie grupowych 
zajęć aktywizujących, 
wspierających uczniów
w świadomym planowaniu 
kariery i podjęciu
roli zawodowej.

Uczeń jest świadomy wyboru 
kariery zawodowej, jest 
komunikatywny, posiada 
umiejętność pracy w zespole.

11. Oczekiwane efekty

Realizacja  zadań  wynikających  z  Programu  Wychowawczo-  Profilaktycznego  w  środowisku
szkolnym  przyczyni  się  do  podniesienia  jakości  pracy  szkoły  w  zakresie  oddziaływań
wychowawczych  i  edukacyjnych.  Wzrośnie  poziom  poczucia  bezpieczeństwa  w  wymiarze
indywidualnym  i  zbiorowym,  a  zmniejszy  się  ilość  zachowań  ryzykownych,  niebezpiecznych
zagrażających  życiu  i  zdrowiu  fizycznemu  i  psychicznemu.  Uczniowie  nabędą  umiejętności
prospołeczne,  które  przyczynią  się  do  ukształtowania  prawidłowych  postaw  patriotycznych  i
obywatelskich oraz właściwych postaw i postępowania wobec innych ludzi zrozumienia, szacunku,
empatii  i  tolerancji  oraz  umiejętności  komunikacji  interpersonalnej.  Podniesienie  efektywności
oddziaływań  w  zakresie  nauczania,  rozbudzanie  zainteresowań  i  pasji,  przyczyni  się  do  wzrostu
poziomu wiedzy, osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów. Aktywne włączenie się uczniów w życie
szkoły  i  klasy  spowoduje  wzrost  poczucia  odpowiedzialności  oraz  przynależności  do  klasy  i
zbiorowości szkolnej. Nastąpi wzmocnienie współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji na linii
szkoła-rodzice-uczeń.  Szkoła  stanie   się  miejscem współdziałania,  bezpiecznym i  przyjaznym dla
uczniów, rodziców i nauczycieli.

12.Ewaluacja

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Nowych
Budach  jest  otwarty  i  będzie  podlegać  systematycznej  ewaluacji,  a  ewentualne  zmiany  zostaną
uwzględnione  w  następnym  roku  szkolnym.  W  ewaluacji  będą  wykorzystane  opinie  uczniów,
rodziców, nauczycieli. Sposoby ewaluacji:

 ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców,

 badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, ,

 obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach i działaniu 
uczniów;

 analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych.

Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, po przeprowadzonej wcześnie diagnozie i dokładnej 
analizie sprawozdań wychowawców, będą  modyfikowane w ramach potrzeb.

Opracował zespół nauczycieli:

26



Bożena Wiśniewska                                     
Barbara Wyszyńska
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