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 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. Z 2016 r. poz. 

1379). 

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

ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego 

w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012 r. poz. 977). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 czerwca 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2016 r. poz. 895). 

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

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

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

poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 298). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad 

udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2013 r. poz. 532). 

 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). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków 

organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1113). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018. 

 Statut Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy. 

  

 

 



  

 I. Wstęp 

           Wychowanie, to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości fizycznej, 

emocjonalnej,   intelektualnej,   duchowej  i   społecznej,    które powinno   być   wzmacniane 

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Pierwszeństwo w 

wychowywaniu dziecka mają jego rodzice lub prawni opiekunowie. To oni przede wszystkim 

kształtują jego charakter, przekazują doświadczenia, kształtują system wartości; szkoła pełni 

funkcję wspomagającą. Nauczyciele wspierają rodziców w dziedzinie wychowania. Celem 

ogólnym wychowania jest wszechstronny rozwój osobowy uczniów, ich zdolności 

umysłowych oraz fizycznych, a także talentów. Dbałość szkoły o rozwój emocjonalny, 

intelektualny, społeczny, duchowy i zdrowotny ucznia powinna przygotować go do 

prawidłowego funkcjonowania we współczesnym świecie. Wychowanie młodego człowieka 

stanowi integralną część pracy każdego nauczyciela. Zadaniem naszej szkoły jest 

wyposażenie młodego człowieka w umiejętności niezbędne do funkcjonowania w 

rozwijającym się świecie i kontynuowania nauki. Nasza szkoła w swoich działaniach realizuje 

funkcję dydaktyczną, wychowawczą oraz opiekuńczą, a tworząc bogatą ofertę edukacyjną 

zaspokaja potrzeby uczniów oraz ich rodziców. Celem realizacji programu wychowawczo - 

profilaktycznego jest stworzenie takiej szkoły, w której:  

 Panuje miła,  przyjazna  i  życzliwa   atmosfera,   oparta na wysokiej kulturze 

osobistej,  wzajemnym szacunku  i  akceptacji,  w  której  brak jest  agresji, przemocy 

i dyskryminacji;  

 Inicjujemy  i  aktywnie uczestniczymy w życiu społeczności lokalnej, uwzględniając 

w swoich działaniach problematykę zdrowotną i profilaktykę uzależnień;  

 Uczniowie zdobywają wiedzę i umiejętności, wszechstronnie rozwijają swoje 

zainteresowania, które przygotowują ich do dalszego procesu kształcenia;  

 Nauczyciele poprzez swoją aktywność uczą młodego człowieka pracy na rzecz 

środowiska, kształtują postawę otwartości, kreatywności, bezinteresowności; 

 Rodzice są odpowiedzialni za budowanie systemu wartości u swoich dzieci, wspierają 

nauczycieli, współuczestniczą w podejmowaniu decyzji i rozwiązywaniu problemów. 

 

       Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny 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 założeniu, 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.      

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 (np. wewnętrznej, zewnętrznej) 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora 

 ewaluacji programu wychowawczego i programu profilaktyki realizowanych w roku 

szkolnym 2016/2017, 

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

przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 

 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, 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. 

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, 

 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). 

 

2. WIZJA SZKOŁY 

       Szkoła to placówka przyjazna dziecku, bezpieczna, stwarzająca optymalne warunki 

rozwoju intelektualnego i emocjonalnego uczniów, gwarantująca atrakcyjne i skuteczne 

nauczanie. To szkoła, która kształtuje swoich wychowanków w oparciu o szacunek do 

drugiego człowieka, poszanowanie uniwersalnego systemu wartości, dziedzictwa 

historycznego i kulturowego tak, aby poprzez właściwe kreowanie własnego rozwoju, godnie 

wpisać się w kształtowanie otaczającej rzeczywistości. 

 



 

3. MISJA SZKOŁY 

     Szkoła  jest  społecznością  działającą  na  zasadach    partnerstwa,    przyjaźni,   szacunku 

i życzliwości. Nauczyciele w pracy dydaktyczno-wychowawczej kierują się dobrem uczniów, 

troszczą o ich bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwą postawę moralną i obywatelską 

swoich wychowanków, dążą do pełnego rozwoju ich osobowości. Szkoła wspiera ten rozwój 

poprzez stworzenie bezpiecznej i twórczej atmosfery procesu nauczania, rozpoznawanie, 

zachęcanie  i   rozwijanie   indywidualnych   uzdolnień   i   umiejętności,   rozbudzanie   chęci 

i szacunku do nauki, pojmowanej jako proces trwający przez całe życie. Szkoła przygotowuje 

uczniów do przyszłego życia poprzez uczenie wzajemnej tolerancji i zrozumienia potrzeb 

innych ludzi, kształtowanie pozytywnego podejścia do nauki i pracy, zachęcanie do działania 

zespołowego,   uświadamianie   odpowiedzialności   za   rozwój   środowiska przyrodniczego 

i społecznego. 

 

4.MODEL ABSOLWENTA 

     Realizując ogólne zadania szkoły dążymy do tego, by nasz absolwent: 

 w sferze nauki: 

 sprawnie posługiwał się językiem polskim, umiał korzystać z różnych źródeł 

informacji, wykorzystywać wiedzę, korzystać z nowoczesnych technologii 

komunikacyjnych; 

 był przygotowany do dalszej nauki, rozwijał swoje talenty, myślał samodzielnie, 

twórczo i krytycznie, umiał realizować własne plany i marzenia; 

 miał świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia;. 

w sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonował w swoim otoczeniu, czuł się członkiem społeczności lokalnej, 

obywatelem Polski i Europy, był ciekawy świata; 

 znał i szanował tradycje rodziny, szkoły i narodu, wykazywał chęć poznania 

ojczystego kraju i jego zwyczajów; 

 był odpowiedzialny, prawy i uczciwy;  

 umiał współpracować w grupie, działał zgodnie z obowiązującymi w niej zasadami, 

miał poczucie współodpowiedzialności; 

 był tolerancyjny wobec odrębności innych, w tym wobec cudzoziemców, osób 

starszych czy niepełnosprawnych; 

 umiał zachować się kulturalnie, znał zasady dobrego wychowania, używał form 

grzecznościowych; 

 potrafił budować przyjazne relacje z rówieśnikami; 

 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, dbał o czystość otoczenia; 

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

 

 



w sferze kulturowej: 

 uczestniczył w rożnych formach kultury; 

 był aktywny fizycznie i artystycznie. 

 

V. Cele ogólne 

     Działalność wychowawcza w szkole 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, 

osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 

ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie 

środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

VI. Cele szczegółowe 

1. Zapewnienie uczniom bezpieczeństwa na terenie szkoły, w trakcie imprez i wycieczek 

organizowanych poza szkołą. Budowanie pozytywnego klimatu w szkole. 

2. Kształtowanie  nawyków dbania o własne bezpieczeństwo. 

3. Bezpieczne korzystanie z Internetu i innych mediów społecznych. 

4. Kształtowanie postaw patriotycznych, kultywowanie tradycji regionu, rozbudzanie 

miłości do Ojczyzny i znajomości jej historii. 

5. Wdrażanie do aktywnego korzystania z dóbr kultury. 

6. Wdrożenie edukacji zawodoznawczej . 

7. Ochrona  uczniów  przed  zagrożeniami. 

8. Aktywizacja i integracja społeczności szkolnej przy realizacji wspólnych zamierzeń. 

9. Ochrona i promocja zdrowia. Kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, 

rozpoznawania i wyrażania emocji. 

10. Propagowanie postaw proekologicznych. 

11. Przeciwdziałanie uzależnieniom. 

12. Przeciwdziałanie agresji i przemocy – aktywizacja społeczności szkolnej i jej 

środowiska w zakresie reagowania na przejawy przemocy i przeciwstawiania się jej. 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej.  

13. Przeciwdziałanie wagarom. 

14. Indywidualizacja pracy wychowawczej z uczniem. 



15. Budowanie właściwych relacji w kontaktach nauczyciel - uczeń – rodzic. 

 

VII. Zakresy działalności szkoły 

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 

umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta; 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 

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

w tym zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych; 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 

wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 

życia oraz zachowań proekologicznych; 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 

lokalną; 

5) kształtowanie  przyjaznego  klimatu  w szkole lub placówce, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków 

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

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub wzmacnianie kompetencji 

wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców lub opiekunów; 

7) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym; 

8) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej 

i światowej; 

9) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

        Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu 

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

i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

 Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych,  środków  zastępczych,   nowych    substancji    psychoaktywnych, 

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

w tego typu przypadkach; 

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów; 

 kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji; 

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków 

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu; 



 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli 

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych, oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej; 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, 

nowych substancji psychoaktywnych, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

  

     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   uczniów   oraz   ich   rodziców   lub   opiekunów,   a   także    nauczycieli 

i wychowawców oraz innych pracowników szkoły. 

1. Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych i innych zagrożeń cywilizacyjnych; 

 udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów 

i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów w przypadku używania środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych; 

 przekazanie informacji uczniom i wychowankom, ich rodzicom lub opiekunom oraz 

nauczycielom i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych 

z naruszeniem przepisów ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii; 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz 

o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia 

narkomanią. 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 

uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.  

Działalność profilaktyczna 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, 

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

środowiskową lub uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko 

zachowań ryzykownych; 

 wspieranie 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. 

Działania te obejmują w szczególności: 

 realizowanie wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów 

programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych oraz realizowanych celów profilaktycznych, 

rekomendowanych w ramach systemu rekomendacji, o którym mowa w Krajowym 

Programie Przeciwdziałania Narkomanii, 

 przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 

alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspokajającej ważne potrzeby, 

w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności i satysfakcji 

życiowej; 

 kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 

substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych 

przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych zachowań ryzykownych; 

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów i wychowanków 

zachowań ryzykownych; 

 włączanie, w razie potrzeby, w indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny, 

o którym mowa w art. 71b ust. 1b ustawy o systemie oświaty (tzw. IPET) działań 

z zakresu przeciwdziałania używaniu środków odurzających, substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych. 

 

VIII. Kierunki pracy wychowawczo-profilaktycznej 

     W bieżącym roku szkolnym najważniejsze działania w pracy wychowawczej są 

ukierunkowane na: 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 

 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej 

(szkole, klasie), 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

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

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

  

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego - bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 

 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu 

i narkotyków), 



 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

IX. Strategia wychowawcza szkoły   

Wychowanie oparte o wartości moralne 

 

Cel działania Sposób realizacji 
Formy realizacji, 

odpowiedzialni 

Poszanowanie godności 

drugiego człowieka 

  

Podnoszenie poziomu kultury osobistej. 

Dbałość o kulturę języka, kulturę 

zachowania.  

Budzenie tolerancji wobec innych 

poglądów. 

 

Kształtowanie umiejętności dokonywania 

właściwych wyborów, rozumienia pojęć 

dobra i zła.                                                             

Poznawanie i respektowanie praw człowieka 

i ucznia. 

Język polski, 

religia, godzina 

wychowawcza, 

historia, inne 

przedmioty 

pogadanki, apel 

Odwoływanie się do pozytywnych wzorców 

bohaterów narodowych, postaci literackich i 

postaw chrześcijańskich. 

Nauczyciele 

religii, historii, 

jęz. polskiego, 

wychowawcy 

 

 

 

 

Otwarcie na potrzeby 

drugiego człowieka 

Otaczanie troską niepełnosprawnych i 

potrzebujących pomocy, uczulenie na ich 

problemy i potrzeby.   

Integrowanie osób niepełnosprawnych ze 

środowiskiem szkolnym poprzez włączanie 

ich w życie klasy i szkoły.                                                 

Organizowanie samopomocy koleżeńskiej. 

Angażowanie do pracy na rzecz innych – 

wolontariat. 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły, 

wolontariat 

Organizowanie bezpłatnego dożywiania w 

ramach współpracy z OPS.                                                                                                         

Udział w akcjach charytatywnych (zbiórki 

 

 

Świetlica, 



książek, odzieży, żywności, pieniędzy). wolontariat, 

wychowawcy, 

samorząd szkolny, 

biblioteka, 

pedagog 

Organizowanie pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej. 

Uwzględnianie indywidualnych potrzeb 

dziecka,  troska o zapewnienie mu równych 

szans rozwoju. 

Wychowawcy 

pedagog 

Troska  o właściwą 

postawę moralną 

Budzenie odpowiedzialności za swoje 

postępowanie.                                                     

Budzenie poczucia godności własnej ze 

szczególnym uwzględnieniem szacunku do 

własnego ciała, eliminowanie agresji, 

akceptacja płciowości.                                     

Budzenie troski o własne „zdrowie moralne” 

poprzez uświadomienie zagrożeń niesionych 

przez media i wszystkie nałogi. 

Promowanie zachowań opartych na 

wartościach: prawda, życzliwość, 

odpowiedzialność, dobro, uczciwość. 

Wychowanie do 

życia w rodzinie, 

godziny 

wychowawcze, 

religia, etyka, 

pedagog 

 

 

 Przygotowanie do życia w rodzinie 

 

Cel działania 
Sposób realizacji Formy realizacji, 

odpowiedzialni 

 

Integrowanie 

wychowawczych działań 

szkoły i rodziny 

Wspieranie wychowawczej roli rodziny. 

Kształtowanie postawy prorodzinnej. 

Uświadomienie znaczenia rodziny w życiu 

człowieka.                                                         

Budzenie szacunku dla rodziców, dziadków, 

sąsiadów, rodzeństwa itd.  

Miejsce dziecka w rodzinie.                      

Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka 

z rodziną opartych na miłości i szacunku 

Uroczystości 

klasowe i szkolne, 

spotkania z 

rodzicami, 

godziny 

wychowawcze, 

religia, 

wychowanie do 

życia w rodzinie 

Integracja środowiska rodzinnego ze szkołą. 

Włączenie rodziców w organizowanie 

imprez klasowych i szkolnych 

Wychowawcy, 

dyrekcja, 

uroczystości 



okolicznościowe 

Pogłębianie wiedzy 

związanej z 

funkcjonowaniem 

rodziny 

Pomoc w kształtowaniu pozytywnego 

stosunku do płciowości.  

podnoszenie autorytetu rodziny. 

Wzmacnianie pozytywnych relacji 

młodzieży z rodzicami, dziadkami w celi 

uniknięcia tzw. „konfliktu pokoleń”. 

Godzina 

wychowawcza,  

wychowanie do 

życia w rodzinie, 

religia, etyka 

 

 

Wychowanie patriotyczne i obywatelskie 

 

Cel działania Sposób realizacji 
Formy realizacji, 

odpowiedzialni 

Znajomość historii, 

rodziny, szkoły, miasta, 

regionu, państwa. 

Kultywowanie tradycji. 

Poszanowanie symboli 

narodowych i 

religijnych 

Uświadomienie uczniom, że wspólnoty 

takie jak: rodzina, środowisko lokalne i 

Ojczyzna stanowią wielką wartość w życiu 

każdego człowieka i że każdy ma wobec 

tych wspólnot obowiązki.                                       

Kształtowanie odpowiedzialności za dobro 

wspólne. Kultywowanie tradycji regionów. 

Wdrażanie do poszanowania języka 

ojczystego. 

Wdrażanie do kultywowania tradycji 

szkoły, klasy, regionu, państwa.  

Uczenie szacunku do sztandaru, godła, 

flagi, hymnu, symboli narodowych i 

religijnych. 

Odwiedzanie i opiekowanie się miejscami 

pamięci narodowej.                                          

Odnajdowanie w kulturze narodowej i 

chrześcijańskiej źródeł uniwersalnych 

wartości. 

Język polski, 

historia, godziny 

wychowawcze , 

samorząd szkolny             

wycieczki, 

uroczystości 

szkolne, gazetki 

okolicznościowe. 

Wpajanie 

podstawowych wartości 

obywatelskich i norm 

kulturalnego zachowania 

się w różnych miejscach 

i sytuacjach 

Kształtowanie poczucia przynależności do 

społeczności szkolnej, środowiska 

lokalnego, regionu i kraju.   

Rozwijanie umiejętności działania w 

różnych sytuacjach szkolnych i 

pozaszkolnych.    

Integrowanie środowiska klasowego. 

Propagowanie właściwych postaw  

interpersonalnych między uczniami.                                                

Język polski, 

historia, godziny 

wychowawcze,   

samorząd szkolny,             

wycieczki, 

wolontariat, 

uroczystości 

klasowe i szkolne. 



Kształtowanie umiejętności przestrzegania 

norm społecznych.  

Wdrażanie do właściwego zachowania się . 

Kształtowanie 

przedsiębiorczości 

uczniów 

Udział uczniów w konkursie SKO.  

Rozwijanie twórczości i przedsiębiorczości 

uczniów poprzez uczestnictwo w kołach 

zainteresowań i pracy SU. 

Opiekun SKO, 

opiekunowie SU 

wolontariat 

Kształtowanie 

samorządności uczniów 

Wybór samorządów klasowych i 

samorządu uczniowskiego. Kontynuowanie 

działalności samorządu uczniowskiego: 

 prowadzenie strony WWW, gazetki 

szkolnej, udział w przygotowywaniu 

festynu szkolnego. 

Kontynuowanie działalności wolontariatu 

szkolnego. 

Realizacja planów pracy samorządu 

uczniowskiego i wolontariatu. 

Wychowawcy, 

opiekunowie SU, 

opiekun 

wolontariatu 

Promowanie szkoły w 

środowisku. 

Umieszczanie na bieżąco informacji o 

działalności szkoły na stronie WWW. 

Informowanie rodziców o pracy szkoły, 

sukcesach dzieci podczas zebrań. 

Prezentacja prac uczniów podczas zebrań i 

uroczystości szkolnych. 

Przygotowywanie uroczystości dla 

rodziców klas młodszych. 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

opiekunowie kół. 

 

 

Wychowanie ekologiczne 

 

Cel działania Sposób realizacji 
Formy realizacji, 

odpowiedzialni 

Kształtowanie nawyków 

ekologicznych w życiu 

codziennym.                  

Przeciwdziałanie 

dewastacji środowiska.                    

Wykształcenie potrzeby 

działań na rzecz  

środowiska naturalnego. 

Udział w akcji „Sprzątanie Świata”.                            

Prowadzenie segregacji śmieci.  

Obserwacja przyrody w różnych porach 

roku.                                               

Prowadzenie zbiórki surowców wtórnych, 

oszczędzanie energii elektrycznej, cieplnej, 

wody, zużycia papieru, segregacja odpadów.                                                         

Prace przy zagospodarowaniu zieleni w 

otoczeniu szkoły.                                   

Lekcje 

wychowawcze, 

biologia, plastyka, 

muzyka, wszyscy 

pracownicy 

szkoły. 



Udział w konkursach ekologicznych, 

plastycznych, literackich, fotograficznych i 

muzycznych promujących zachowania 

proekologiczne. 

Dbanie o czystość i estetykę w klasach i na 

placu szkolnym. 

 

Doradztwo edukacyjno – zawodowe 

 

Cele działania 

 

Sposób realizacji 

Terminy, formy 

realizacji, 

odpowiedzialni 

Wybór przez ucznia 

szkoły i odpowiedniego 

zawodu. 

 

Umieszczenie w planach pracy 

wychowawcy tematyki edukacji zawodowej 

(tematy godzin wychowawczych). 

Zajęcia z doradcą zawodowym- warsztaty 

dla uczniów klasy III gim. 

Przeprowadzenie testów zainteresowań i 

predyspozycji zawodowych - kl. III gim. 

Oferta szkół średnich. Spotkania na terenie 

naszej szkoły i wyjazdy na "dni otwarte" do 

szkół. 

Logowanie się do szkól średnich. 

Pomoc uczniom w wyborze szkoły średniej. 

Doradztwo uczniom i rodzicom. 

Wprowadzenie doradztwa zawodowego w 

szkole podstawowej. 

 Wychowawcy  

 

Doradca zawodowy 

Wychowawcy klas 

III,  

 

Pedagog  

              

Wychowawcy 

Wychowawca, 

Pedagog 

Nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



X. Strategia profilaktyki 

 

Troska o bezpieczeństwo dziecka 

 

Cele działania 

 

Sposób realizacji 

Terminy, formy 

realizacji, 

odpowiedzialni 

 

Wdrażanie do 

przestrzegania zasad 

bezpieczeństwa w szkole 

i poza szkołą 

 

Doskonalenie kompetencji wychowawczych 

dla  nauczycieli  - udział w warsztatach. 

Zorganizowanie na terenie szkoły 

warsztatów umiejętności wychowawczych 

dla zainteresowanych rodziców.   

Warsztaty dla uczniów „ Bezpieczeństwo w 

Internecie. Odpowiedzialne korzystanie z 

mediów społecznościowych”. 

Przeprowadzenie ankiety nt zagrożeń 

wynikających z nieodpowiedzialnego 

korzystania z Internetu i mediów 

społecznościowych. 

Spotkanie z policjantem ruchu drogowego, 

pogadanka na temat „ Bezpieczeństwo na 

drodze” . 

Praktyczne ćwiczenia przechodzenia przez 

jezdnię w klasach 0-III sp.  

Realizacja programu profilaktyki "Znajdź 

właściwe rozwiązanie"  – współpraca z 

Sanepidem. 

Realizacja tematyki uzależnień od alkoholu, 

nikotyny, narkotyków oraz innych środków 

szkodliwych dla zdrowia i życia. 

Rozpoznawanie trudnej sytuacji rodzinnej 

ucznia- otoczenie opieką ucznia i wsparcie 

rodziny na terenie szkoły. 

Współpraca z instytucjami: MOPS, GOPS, 

PCPR, Powiatowa Poradnia 

Psychologiczno-Pedagogiczna, Sąd 

Rodzinny, Policja, Powiatowe centrum 

Pomocy Rodzinie, zespoły 

interdyscyplinarne „ Niebieska Karta” 

placówkami doskonalenia nauczycieli, 

 Pedagog, 

nauczyciele 

dyrektor 

 

pedagog 

 

 

Pedagog 

 

 

Pedagog, 

funkcjonariusz 

policji 

Wychowawcy  

 pedagog 

 

 

pedagog,  

 

pedagog 

 

 

pedagog, 

wychowawcy,  

rodzice 

Nauczyciele 

dyrektor, pedagog, 



podmiotami realizującymi świadczenia 

zdrowotne z zakresu podstawowej opieki 

zdrowotnej, opieki psychiatrycznej i 

leczenia uzależnień, Stacja sanitarno-

epidemiologiczna w Żarach. 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie agresji 

i przemocy w szkole 

Przeprowadzenie pogadanek i warsztatów w 

klasach nt. wykluczenia z grupy,  agresji 

słownej w tym wyeliminowania  

nieuprzejmych przezwisk używanych wobec 

kolegów i koleżanek, naruszających  

godność osobistą - skutki prawne. 

Informowanie rodziców na zebraniach i 

dniach otwartych oraz podczas 

indywidualnych rozmów o wszelkich 

przejawach agresji. 

W rozwiązywaniu konfliktów między 

uczniami stosowanie metody mediacji 

uczniowskiej. 

Przestrzeganie praw dziecka, kształtowanie  

świadomości własnej i cudzej godności. 

Wychowawcy, n-le, 

pedagog 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog 

 

N-le, uczniowie 

 

 

n-le, uczniowie 

 

   

Wychowanie prozdrowotne 

 

Cel działania Sposób realizacji 
Formy realizacji, 

odpowiedzialni 

Kształtowanie 

odpowiedzialności za 

własny rozwój i zdrowie 

 

Pogadanki w klasie na temat zasad 

zdrowego żywienia. Kształcenie nawyku 

sprawdzania oznakowań etykiet z 

żywnością. 

Realizacja programu „Trzymaj formę” w 

klasach IV-VII sp- promocja zasad 

aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. 

Kontynuowanie programu dla uczniów klas 

I-III "Warzywa i owoce w szkole". 

Kontynuowanie programu "Szklanka mleka" 

dla uczniów klas I - VIII 

Informowanie o skutkach niewłaściwej diety 

i braku aktywności fizycznej (otyłość, 

 

Nauczyciele na 

lekcjach: 

biologii, wf, 

godziny 

wychowawcze, 

pielęgniarka 

szkolna, pedagog 



anoreksja, bulimia) - godz. wychowawcze. 

Monitorowanie ilości uczniów 

niećwiczących. Informowanie 

wychowawców i rodziców. 

Organizowanie atrakcyjnych dla uczniów 

form realizacji zajęć wychowania 

fizycznego  

Prowadzenie w ramach lekcji wf zajęć 

ogólnorozwojowych- gimnastyki, aerobiku. 

Udział w zawodach sportowych 

pozaszkolnych organizowanych przez SKS  

Wyszukiwanie i kształcenie talentów 

sportowych w ramach dodatkowych zajęć 

prowadzonych na terenie szkoły. 

Kontynuacja pozalekcyjnych zajęć 

ruchowych i rozwijających zainteresowania 

uczniów 

Wdrażanie do radzenia sobie w sytuacjach 

trudnych oraz szukania pomocy.      

Radzenie sobie ze stresem i emocjami.  

Tworzenie warunków do kształtowania 

zachowań sprzyjających zdrowiu. 

Uświadamianie o szkodliwości hałasu.   

Zapoznanie zagrożeń związanych z 

rozprzestrzenianiem się chorób zakaźnych. 

Kształtowanie nawyków aktywnego 

wypoczynku.                                                    

Wdrażanie do dbania o  higienę osobistą i 

miejsca pracy.  

Uświadamianie konieczności urozmaicania 

posiłków oraz dbania o ich estetykę. 

biologia, technika, 

wf, godzina 

wychowawcza, 

świetlica, 

pedagog, 

pielęgniarka.  

 

Podnoszenie jakości edukacji włączającej 

 

Cel działania Sposób realizacji 
Formy realizacji, 

odpowiedzialni 

 

 

Diagnoza środowiska klasowego na 

początku i na koniec roku szkolnego wśród 

uczniów i rodziców - realizacja wniosków 

Pedagog i 

wychowawcy 



 

 

Integracja zespołu 

klasowego 

 

wynikających z diagnozy, uwzględnienie ich 

w planie pracy wychowawcy.  

Adaptacja dzieci w środowisku szkolnym; 

otoczenie opieką i wsparciem dzieci 

przyjętych do szkoły pomoc uczniom kl. IV 

w pokonaniu "progu szkolnego". 

Organizowanie spotkań klasowych, imprez i 

uroczystości, wyjazdów, wycieczek. 

Podczas godzin wychowawczych 

rozwiązywać problem wykluczenia i izolacji 

uczniów. Zapewniać każdemu dziecku 

poczucia bezpieczeństwa. 

Przeciwdziałać przypadkom dyskryminacji 

w szkole poprzez warsztaty, pogadanki i 

prelekcje na temat:  

 agresji słownej (przeklinanie, 

plotkowanie, wyśmiewanie, 

zastraszanie),  

 osądzanie człowieka na podstawie 

wyglądu,  

 akceptacji drugiego człowieka ze 

względu na tuszę, inne specyficzne 

zainteresowania czy zachowania 

(ostracyzm) 

Przygotowanie uczniów kl. III sp. i ich 

rodziców do bezstresowego przekroczenia 

progu kl. IV. 

Wzmocnić wychowawczą rolę rodziców, ich 

współpracę ze szkołą w celu poprawy 

sytuacji wychowawczej w klasach. 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

pedagog 

 

Wychowawcy, 

rodzice 

Wychowawcy 

 

Pedagog, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy kl. 

III, pedagog 

 

Wychowawcy 

 

XI. Uroczystości związane ze świętami państwowymi, religijnymi i tradycją szkoły: 

1. Uroczystości szkolne- stałe: 

  Rozpoczęcie roku szkolnego, 

  Dzień Edukacji Narodowej, 

  Święto Niepodległości 

  Dzień Patrona, 

  Jasełka, 

 Dzień Wiosny,  

 Rocznica Konstytucji 3 Maja, 

 Piknik Rodzinny 



 Zakończenie roku szkolnego; 

 

2. Uroczystości klasowe:     

Dzień Chłopaka, Andrzejki, Mikołajki, klasowe Wigilie, Dzień Kobiet, spotkania 

wielkanocne, Dzień Flagi i Godła państwowego, Dzień Dziecka; 

 

 

X. Sposoby i formy realizacji. 

Zadania wychowawczo - profilaktyczne realizowane są w ramach:                                                                                    

 godzin wychowawczych,  

 lekcji przedmiotowych,  

 zajęć pozalekcyjnych,  

 różnorodnych imprez i form kulturalnych na terenie szkoły, 

 wycieczek przedmiotowych i krajoznawczych,  

 konkursów i olimpiad przedmiotowych , 

 wystaw prac plastycznych, inscenizacji teatralnych , 

 wyjazdów do placówek kulturalnych,  

 akcji charytatywnych, ekologicznych,  

 zawodów i imprez sportowych,   

 samopomocy uczniowskiej, 

 stałego uaktualniania strony internetowej,  

 apele, akademie 

 współpracy z rodzicami, która obejmuje: 

          - kontakt w doraźne wynikające z bieżących potrzeb , 

          - kontakt  podczas zebrań, dni otwartych i konsultacji indywidualnych,                                

         -  współpraca z Radą Rodziców; 

 XI. Struktura oddziaływań wychowawczych 

 1. Dyrektor szkoły: 

 stwarza warunki do realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju 

psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne; dba o prawidłowy 

poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 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, 

 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, 

 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem oraz Samorządem 

Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w realizacji zadań, 



 czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 nadzoruje zgodność działania szkoły ze statutem, w tym dba o przestrzeganie zasad 

oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

 nadzoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

2. Rada Pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 

 opiniuje i zatwierdza Program Wychowawczo-Profilaktyczny w porozumieniu z Radą 

Rodziców, 

 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli w 

sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 uczestniczy w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. 

 3. Nauczyciele: 

 współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, 

uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, 

 reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają 

zagrożenie dla ucznia, 

 reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach w nauce 

na swoich zajęciach, 

 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

 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, 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do 

dalszej pracy, 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym 

i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 



 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 

 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

 współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów, 

pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami o specjalnych 

potrzebach, 

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 

 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 

 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych. 

5. Zespół wychowawców: 

 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 

działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 

 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 

 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 

 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej 

i profilaktycznej szkoły,  

6. Pedagog szkolny: 

 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 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym, w tym 

z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.  

7. Rodzice: 

 współtworzą Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny, 



 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 

 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

 Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny szkoły. 

 8. Samorząd Uczniowski: 

 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami 

i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

 współpracuje z zespołem wychowawców i Radą Pedagogiczną, 

 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów, 

 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 

 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 

 XII. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego. 

     Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat 

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. 

Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez: 

 analizę dokumentacji, 

 przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

 analizy przypadków. 

      Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół ds. 

ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora. Zadaniem 

zespołu jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. 

Z wynikami prac zespołu w formie raportu ewaluacyjnego zostanie zapoznana Rada 

Pedagogiczna i Rada Rodziców. 

 

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony przez Radę rodziców w 

porozumieniu z Radą pedagogiczną Zespołu Szkół Publicznych Szkoły Podstawowej  

im. J. Brzechwy w Łęknicy w dniu 22 września 2017roku 

 

        Piotr Gamalczyk 

Przewodniczący Rady Rodziców                                          Sławomira Marszałek 

                                                                         Dyrektor Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy 



 

 

 

 

  


