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PROGRAM 

WYCHOWAWCZO-

PROFILAKTYCZNY 

 

ZESPOŁU SZKÓŁ 

W CHROSTKOWIE 

 

 

 

„Widzę w nich wielkich i szczęśliwych ludzi. 

Zrobię wszystko, aby to osiągnęli” 
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PROGRAM OPRACOWANY W OPARCIU O: 

 

  Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 17 października 1997roku. 

  Kartę Nauczyciela ze zmianami z dnia 26 stycznia 1982 roku. 

  Program Profilaktyki Prorodzinnej Państwa. 

  Konwencję o prawach dziecka. 

  Ustawę o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z 

późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1.  

  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w  

sprawie szczególnych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród  

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

 Ustawę z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59) - art. 10 ust. 1 

pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99. 

 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. poz. 1249). 

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

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia 

ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla 

branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej 

przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 

2017 r. poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz.U. z 2017 

r. poz. 649) - § 4. 

 Statut Zespołu Szkół w Chrostkowie. 

 Szkolny Zestaw Programów Nauczania 

 Obserwacje, sondaż, konsultacje z rodzicami. 
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Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  

 obowiązujące akty prawne;  

 dotychczasowe doświadczenia szkoły;  

 zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;  

 przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w 

szkole i środowisku;  

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

wychowania 

  

WPROWADZENIE  

 

Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice.  

Nauczyciele wspomagają ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i 

jest otwarty na potrzeby drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

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

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

uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami 

zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i 

likwidowanie czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie.  

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.  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych 

uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o 

charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  

Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował w niej klimat sprzyjający pracy uczniów 

i nauczycieli. Dążymy do tego, aby nasi uczniowie byli kulturalni, odpowiedzialni, 

komunikatywni, kreatywni i empatyczni, aby panowało poczucie przynależności do grupy 

(klasy, szkoły), którą łączą więzi koleżeństwa i przyjaźni.  
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Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin z 

wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, pedagogiem, 

psychologiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od 

stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 

 

I. MISJA ZESPOŁU SZKÓŁ 

Misją szkoły w obszarze pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój uczniów 

w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, 

moralnym i duchowym w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym. 

Misja naszej szkoły polega na kształceniu w naszych wychowankach: 

 motywacji i dociekliwości jako podstawy pracy nad sobą, 

 umiejętności i wiedzy do samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, 

 dokonywania wyborów, 

 umiejętności określania osobistych potrzeb na zasadzie godzenia dobra własnego 

z dobrem innych, 

 umiejętności samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności, 

 umiejętności prawidłowego funkcjonowania w rodzinie, społeczności szkolnej, 

lokalnej i w demokratycznym państwie, 

 szacunku dla siebie i innych. 

Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy naszej szkoły, jest 

traktowanie uczniów jako osób o określonym imieniu i nazwisku, o niepowtarzalnej historii i 

drodze życiowej, a równocześnie jako grupę społeczną organizującą określone życie 

społeczne. Nauczyciele, uczniowie i rodzice powinni stanowić wspólnotę, która kształtuje 

postawę dialogu i przyczynia się do tworzenia klimatu zaufania. 

 

II. SYLWETKA ABSOLWENTA ZESPOŁU SZKÓŁ  

Uczeń kończący naszą szkołę dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, w domu  

i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek do otaczającej go 

rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz 

kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, 

Europy, świata. Dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako 

podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – 

profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie 
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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;  

• 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. 

 

III. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO 

SZKOŁY.  

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy 

programu:  

Rodzice:  

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  

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

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;  

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie  

            bezpieczeństwa;  

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci 

 

Wychowawcy klas:  

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  
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 prowadzą dokumentację nauczania;  

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

 integrują i kierują zespołem klasowym;  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania 

uczniów;  

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku 

szkolnego;  

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, 

szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;  

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

 współpracują z rodzicami;  

 włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy;  

 dokonują rozpoznania 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;  

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;  

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią 

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi 

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;  
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 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;  

 wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do 

specyficznych potrzeb ucznia;  

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą,  

            kompetencją i postawą;  

 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 Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne;  

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności 

szkolnej;  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku 

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;  

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności;  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny Program 

Wychowawczo-Profilaktyczny);  
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Pedagog i psycholog szkolny:  

 prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują indywidualne 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu 

określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron 

uczniów;  

 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów  

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;  

 udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb;  

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom zachowania 

oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;  

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej.  

 

IV. CELE SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- 

PROFILAKTYCZNEGO  

 

1. Cele ogólne  

 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej 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, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 

stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  
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3. społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych;  

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

 

Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 

informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, nauczycieli i 

innych pracowników szkoły. Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć 

warsztatowych, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach 

uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.  

 

2. Cele szczegółowe  

Uczeń:  

- jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka,  

- udziela pomocy rówieśnikom,  

- szanuje ludzi i respektuje ich prawa,  

- jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, 

- jest odpowiedzialny,  

- potrafi rozwiązywać konflikty,  

- potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach)  

- jest asertywny,  

- potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia,  

- godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz,  

- kieruje się miłością do ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego 

przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata,  

- czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym,  

- odróżnia dobro od zła,  

- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń,  

- może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym 
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V. TREŚCI WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE  

 

KLASY I-III 

OBSZAR ZADANIA  KLASA I-III 

Zdrowie i higiena – 

edukacja zdrowotna 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie własne i innych, 

kształtowanie umiejętności kreowania środowiska sprzyjającego zdrowemu 

stylowi życia;  

• zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, higieny 

osobistej i aktywności fizycznej;  

 profilaktyka wszawicy; 

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu zdrowy styl 

życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;  

• kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  

• rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz ochrony przyrody w 

swoim środowisku;  

• kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, rozumowania 

przyczynowo-skutkowego;  

• uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, zwierząt i 

roślin;  

• kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, umiejętności 

adekwatnego zachowania się w sytuacjach zwycięstwa i porażki. 

 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw społecznych 

• kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  

• rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na podstawie 

obserwacji i własnych doświadczeń;  

• kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących reguł;  

• kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania relacji z 

rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej współpracy z innymi, z 

zachowaniem obowiązujących norm i reguł kultury osobistej;  

• przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania zachowania 

własnego i innych ludzi;  

• zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami wynikającymi z roli 

ucznia oraz członka szkolnej społeczności, rodziny i kraju;  

• rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania działań mających na celu 

pomoc słabszym i potrzebującym, umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

sporów 
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Kultura – wartości, 

normy, wzory  

zachowań 

• kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w różnych 

sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę wypowiadania się;  

• kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji wychowawczych, 

odróżniania dobra od zła; 

• kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, poszanowania tradycji 

i kultury własnego narodu, a także poszanowania innych kultur i tradycji, 

określanie swojej przynależności kulturowej poprzez kontakt z zabytkami i 

tradycją w środowisku rodzinnym, szkolnym i lokalnym, uczestniczenie w 

życiu kulturalnym środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz 

wydarzeniach organizowanych przez najbliższą społeczność;  

• kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z dziełami 

literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z wybranymi dziełami 

architektury i sztuk plastycznych należących do polskiego i europejskiego 

dziedzictwa kultury, wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla 

dzieci;  

• kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, niezależnie od 

religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, podejmowanie 

działań w celu zapobiegania dyskryminacji;  

• inspirowanie do podejmowania aktywności i inicjatyw oraz pracy zespo- 

łowej, wspomaganie działań służących kształtowaniu własnego wizerunku  

• przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych wymagających 

umiejętności praktycznych, budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych 

zawodów;  

• przygotowanie do podejmowania działań mających na celu identyfikowanie 

i rozwijanie własnych zainteresowań;  

• wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do symboli i tradycji 

narodowych oraz tradycji związanych z rodziną, szkołą i społecznością 

lokalną;  

• kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w różnych formach 

ekspresji;  

• kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, podtrzymywanie 

ciekawości poznawczej, rozwijanie kreatywności i przedsiębiorczości oraz 

brania odpowiedzialności za swoje decyzje i działania;  

• kształtowanie świadomości odmienności osób niepełnosprawnych, innej 

narodowości, wyznania, tradycji kulturowej oraz ich praw 
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Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

• zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w sytuacji 

zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  

• kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 

wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii 

informacyjno-komunikacyjnych, kształtowanie świadomości negatywnego 

wpływu pracy przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów, respektowanie 

ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, internetu i multimediów;  

• przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i 

urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i 

poruszania się po drogach; 

• przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 

zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym;  

• kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół siebie, w 

miejscu nauki i zabawy 

 

KLASY IV-VIII 

OBSZARY ZADANIA 

 Klasa IV Klasa V Klasa VI Klasa VII Klasa VIII i 

oddziały gimnazjalne 

Zdrowie i 

higiena – 

edukacja 

zdrowotna 

Nabycie 

podstawowej 

wiedzy na temat 

stresu.  

 

Kształtowanie 

nawyków i 

przyzwyczajeń 

higieniczno- 

zdrowotnych 

 

Inspirowanie 

młodzieży do 

myślenia o 

własnej 

motywacji do 

działania.  

 

Nabywanie 

umiejętności 

gromadzenia i 

porządkowania 

wiedzy o sobie. 

 

 Kształtowanie 

postaw otwartych 

na poszukiwanie 

pomocy oraz 

porady, kiedy 

Zachęcanie 

uczniów do 

pracy nad 

własną 

motywacją oraz 

analizą 

czynników, 

które ich 

demotywują.  

 

Kształtowanie 

nawyków i 

przyzwyczajeń 

higieniczno- 

zdrowotnych 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

podejmowania i 

realizacji 

zachowań  

prozdrowot-

nych.  

 

Prezentowanie 

sposobów 

pokonywania 

własnych 

słabości oraz 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozpoznawania 

własnych cech 

osobowości.  

 

Kształtowanie 

nawyków i 

przyzwyczajeń 

higieniczno- 

zdrowotnych 

 

 

Kształtowanie 

konstruktywnego 

obrazu własnej 

osoby, np. 

świadomości 

mocnych i 

słabych stron. 

 

 Rozwijanie 

właściwej 

postawy wobec 

zdrowia i życia 

jako 

najważniejszych 

wartości.  

 

Kształtowanie 

postawy 

proaktywnej, w 

której uczeń 

przejmuje 

inicjatywę, ale też 

odpowiedzialności 

za swoje działania, 

decyzje.  

 

Kształtowanie 

nawyków i 

przyzwyczajeń 

higieniczno- 

zdrowotnych 

 

Kształtowanie 

umiejętno- ści 

świadomego 

wyznaczania sobie 

konkretnych celów.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

hierarchizacji 

zadań.  

 

Podnoszenie 

poczucia własnej 

Kształtowanie 

postawy uczniów 

nastawionej na 

rozwiązania – 

charakteryzującej się 

samoświadomością, 

wyobraźnią, 

kreatywnością.  

 

Kształtowanie 

nawyków i 

przyzwyczajeń 

higieniczno- 

zdrowotnych 

 

Kształtowanie 

umiejętności 

wyznaczania sobie 

celów krótko- i 

długoterminowych  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

ustalania 

priorytetów, 

uwzględniając 

kryteria ważności i 

pilności.  

 



14 
 

zaczynają się 

trudności i kiedy 

wybór jest ważny 

i trudny.  

 

Kształtowanie 

postaw 

prozdrowotnych 

poprzez 

promowanie 

aktywnego i 

zdrowego stylu 

życia. 

akceptowania 

ograniczeń i 

niedoskonałości 

Doskonalenie i 

wzmacnianie 

zdrowia 

fizycznego. 

wartości poprzez 

określanie 

osobistego 

potencjału.  

 

Kształtowanie 

świadomości 

własnego ciała z 

uwzględnieniem 

zmian fizycznych i 

psychicznych w 

okresie 

dojrzewania. 

Rozwijanie 

umiejętności oceny 

własnych 

możliwości.  

 

Kształtowanie 

świadomości 

dotyczącej 

wykorzystania ruchu 

w życiu człowieka 

jako skutecznego 

sposobu dbania o 

zdrowie psychiczne. 

Relacje – 

kształtowanie 

postaw 

społecznych 

Kształtowanie 

umiejętności 

właściwej 

komunikacji, 

stanowiącej 

podstawę 

współdziałania.  

 

Kształtowanie 

umiejętności 

asertywnego 

wyrażania 

własnych potrzeb. 

Rozwijanie 

wrażliwości na 

potrzeby i 

trudności innych 

ludzi.  

 

Kształtowanie 

postawy szacunku 

i zrozumienia 

wobec innych 

osób. 

 

 Rozwijanie 

zdolności do 

inicjowania i 

podtrzymywania 

znaczących 

głębszych relacji. 

 

 Budowanie 

atmosfery 

wzajemnego 

szacunku w 

społeczności 

szkolnej. 

Rozwijanie 

umiejętności 

rozumienia 

innych, która 

sprzyja 

efektywnej 

współpracy.  

 

Wyzwalanie 

chęci do 

działania na 

rzecz innych 

osób w celu 

poprawy ich 

sytuacji 

(wolontariat).  

 

Rozwijanie 

poczucia 

przynależności 

do grupy 

(samorząd 

uczniowski, 

klub, drużyna, 

wspólnota).  

 

Kształtowanie 

otwartości na 

doświadczenia 

innych ludzi, 

ich sposobów 

rozwiązywania 

problemów, na 

nową wiedzę. 

 

 Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej roli 

osób 

znaczących i 

autorytetów. 

Kształtowanie 

umiejętności 

współpracy w 

dążeniu do 

osiągnięcia celu. 

 

 Uwrażliwianie na 

różne obszary 

ludzkich 

problemów i 

potrzeb poprzez 

krzewienie 

potrzeby 

udzielania 

pomocy 

(wolontariat).  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

komunikacyjnych

: wyrażanie 

własnych opinii, 

przekonań i 

poglądów.  

 

Rozwijanie 

świadomości roli i 

wartości rodziny 

w życiu 

człowieka.  

 

Rozwijanie 

samorządności. 

Kształtowanie 

umiejętności 

wchodzenia w 

interakcje z ludźmi 

w sposób 

zapewniający 

zadowolenie 

obydwu stron. 

 

 Kształtowanie 

umiejętności 

szukania inspiracji, 

rozwijanie własnej 

kreatywności.  

 

Rozwijanie 

odpowiedzialności 

za siebie i innych 

(wolontariat). 

Rozwijanie 

umiejętności 

poszukiwania takich 

rozwiązań, które 

stwarzają korzyści 

dla obydwu stron. 

 

 Rozwijanie 

umiejętności 

dostrzegania 

pozytywnych 

aspektów działania 

zespołowego 

poprzez docenienie 

różnic zdań i wiedzy, 

doświadczeń, 

specjalizacji, 

kompetencji.  

 

Rozwijanie potrzeby 

ciągłego 

doskonalenia siebie 

jako jednostki, 

członka rodziny i 

społeczeństwa. 

Kultura – 

wartości, 

normy i 

wzory 

zachowań 

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań w 

życiu człowieka. 

 

Uwrażliwianie na 

kwestie moralne, 

np. mówienia 

prawdy, 

sprawiedliwego 

traktowania.  

 

Kształtowanie 

pozytywnego 

Rozwijanie 

zainteresowań i 

pasji uczniów. 

 

Budowanie 

samoświadomo

ści dotyczącej 

praw, wartości, 

wpływów oraz 

postaw.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

Rozwój 

zainteresowań, 

poszerzenie 

autonomii i 

samodzielności 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

krytycznego 

myślenia w 

kontekście 

analizy wpływów 

rówieśników i 

Popularyzowanie 

alternatywnych 

form spędzania 

czasu wolnego. 

 

Rozwijanie 

pozytywnego 

stosunku do 

procesu kształcenia 

i samokształcenia, 

zaangażowania w 

zdobywanie wiedzy 

i umiejętności. 

Popularyzowanie 

wiedzy o różnicach 

kulturowych oraz 

rozwijanie 

umiejętności 

korzystania z niej w 

kontakcie z 

przedstawicielami 

innych narodowości. 

 

Popularyzowanie 

wiedzy i rozwijanie 

świadomości na 
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stosunku do 

procesu 

kształcenia. 

 

 Kształtowanie 

potrzeby 

uczestnictwa w 

kulturze. 

wyrażania 

własnych 

emocji.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

właściwego 

zachowania się 

z 

uwzględnienie

m sytuacji i 

miejsca. 

mediów na 

zachowanie.  

 

Dokonywanie 

analizy postaw, 

wartości, norm 

społecznych, 

przekonań i 

czynników które 

na nie wpływają. 

 

 Rozwijanie 

szacunku dla 

kultury i dorobku 

narodowego 

 

Umacnianie więzi 

ze społecznością 

lokalną. 

 Rozwijanie takich 

cech jak: 

pracowitość, 

odpowiedzialność, 

prawdomówność, 

rzetelność i 

wytrwałość.  

 

 

temat zasad 

humanitaryzmu.  

 

 

Rozwijanie poczucia 

odpowiedzialności 

społecznej poprzez 

podejmowanie 

działań na rzecz 

lokalnej 

społeczności. 

Bezpieczeńst

wo – 

profilaktyka 

zachowań 

ryzykownych 

Redukowanie 

agresywnych 

zachowań poprzez 

uczenie sposobów 

rozwiązywania 

problemów.  

 

Budowanie 

atmosfery 

otwartości i 

przyzwolenia na 

dyskusję.  

 

Uświadamianie 

zagrożeń 

wynikających z 

korzystania z 

nowoczesnych 

technologii 

informacyjnych. 

 

Zwiększanie 

wiedzy na temat 

środków 

uzależniających i 

zagrożeń z nimi 

związanych.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

troski o własne 

bezpieczeństwo w 

relacjach z 

innymi. 

Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w 

sytuacji 

konfliktu – 

podstawy 

negocjacji i 

mediacji.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

identyfikowania 

przyczyn 

własnego 

postępowania.  

 

Dokonywanie 

analizy wpływu 

nastawienia do 

siebie i innych 

na motywację 

do 

podejmowania 

różnorodnych 

zachowań. 

 

Rozwijanie 

poczucia 

osobistej 

odpowiedzialno

ści, zachęcanie 

do angażowania 

się w 

prawidłowe i 

zdrowe 

zachowania.  

 

Doskonalenie 

umiejętności 

rozpoznawania 

symptomów 

uzależnienia od 

komputera i 

internetu. 

Dostarczanie 

wiedzy na temat 

osób i instytucji 

świadczących 

pomoc w 

trudnych 

sytuacjach.  

 

Budowanie 

atmosfery 

wsparcia i 

zrozumienia w 

sytuacji 

problemowej oraz 

promowanie 

rzetelnej wiedzy 

mającej na celu 

zredukowanie 

lęku. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

radzenia sobie z 

własnymi 

negatywnymi 

emocjami oraz z 

zachowaniami 

agresywnymi.  

 

Kształtowanie 

przekonań 

dotyczących 

znaczenia 

posiadanych 

informacji, 

których 

wykorzystanie 

pomaga w 

redukowaniu lęku 

w sytuacjach 

kryzysowych.  

 

Rozwijanie 

świadomości 

dotyczącej prawa 

do prywatności, w 

tym do ochrony 

danych osobo-

wych oraz ograni-

czonego zaufania 

do osób poznanych 

w sieci. 

Rozwijanie postaw 

opartych na 

odpowiedzialności 

za dokonywane 

wybory i 

postępowanie.  

 

Dostarczenie 

wiedzy z zakresu 

prawa dotyczącego 

postępowania w 

sprawach 

nieletnich.  

 

Przeciwdziałanie 

ryzykownym 

zachowaniom 

seksualnym. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

reagowania w 

sytuacjach 

kryzysowych, 

niesienia pomocy 

dotkniętym nimi 

osobom oraz 

minimalizowania 

ich negatywnych 

skutków.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

lepszego 

rozumienia siebie 

poprzez 

poszukiwanie i 

udzielanie 

odpowiedzi na 

pytania: Kim 

jestem? Jakie są 

moje cele i zadania 

życiowe? 

Propagowanie 

wiedzy na temat 

prawnych i 

moralnych skutków 

posiadania, 

zażywania i 

rozprowadzania 

środków 

psychoaktywnych.  

 

Rozwijanie 

umiejętności 

wykorzystywania 

elementów 

negocjacji i mediacji 

w sytuacji 

rozwiązywania 

konfliktów. 

 

Rozwijanie 

umiejętności 

podejmowania 

działań zgodnych ze 

zweryfikowanymi 

źródłami wiedzy. 

 

 Utrwalanie 

umiejętności oceny 

konsekwencji 

podejmowanych 

działań dla siebie i 

dla innych – okre- 

ślanie 

alternatywnych 

rozwiązań problemu. 

 

 Rozwijanie 

umiejętności 

prowadzenia 

rozmowy w sytuacji 

konfliktu – podstawy 

negocjacji i 

mediacji. 
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VI. CELE WYZNACZONE DO REALIZACJI 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy oraz 

różnego rodzaju uzależnieniom (alkoholizm, narkomania, palenie papierosów, 

dopalacze) i niebezpieczeństwu z nich wynikającemu: 

 budowanie pozytywnego klimatu w szkole, 

 wzmocnienie wychowawczo- opiekuńczej funkcji szkoły, 

 dostosowanie procesu edukacyjno- wychowawczego do specyficznych potrzeb 

ucznia, 

 eliminowanie agresywnych zachowań i uzależnień młodzieży poprzez 

interaktywne działania wychowawcze i profilaktyczne. 

2. Upowszechnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych nauczycieli 

i rodziców, a także innych pracowników szkoły: 

 zwiększanie umiejętności wychowawczych nauczycieli i innych pracowników szkoły, 

 upowszechnianie programów zwiększających kompetencje wychowawcze i 

profilaktyczne nauczycieli oraz rodziców, 

 tworzenie warunków do budowania pozytywnych relacji interpersonalnych. 

3. Uspołecznienie szkoły oraz wzmocnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej: 

 wspieranie uczniów zdolnych, 

 wspieranie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych, 

 mobilizowanie uczniów i rodziców do twórczego i aktywnego uczestniczenia w życiu 

szkoły i środowiska lokalnego. 

4. Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz zwiększenie znaczenia 

organizacji młodzieżowych w życiu szkoły: 

 wspomaganie uczniów w rozwijaniu swoich uzdolnień i zainteresowań, 

 rozwijanie umiejętności organizowania wolnego czasu w różnych formach aktywnego 

wypoczynku, 

 tworzenie warunków sprzyjających funkcjonowaniu organizacji młodzieżowych. 

5. Orientacja prozawodowa: 

 pomoc młodzieży w poznaniu i ocenie własnych możliwości i predyspozycji, 

określeniu zainteresowań i kierunków aktywności, 

 przekazanie wiedzy o możliwościach edukacyjnych, źródłach informacji, umiejętności 



17 
 

wyszukiwania, selekcjonowania i gromadzenia informacji o rynku pracy i grupach 

zawodów, 

 przygotowanie młodzieży do trafnego wyboru dalszego kształcenia i wyboru zawodu, 

 pomoc nauczycielom w realizacji tematów związanych z wyborem zawodu w ramach 

lekcji wychowawczych i przedmiotowych, 

 wspieranie działań szkoły mających na celu optymalny rozwój edukacyjny i 

zawodowy uczniów. 

 

VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I SPOSOBY ICH 

REALIZACJI. 

1. Zapewnienie bezpieczeństwa, przyjaznego klimatu i przeciwdziałanie przemocy oraz 

różnego rodzaju  uzależnieniom  (alkoholizm, narkomania, palenie papierosów, 

dopalacze)  i niebezpieczeństwu z nich wynikającemu. 

 

L.p. Działanie Zadania Sposoby realizacji Dowody realizacji 

1. Budowanie 

pozytywnego 

klimatu w szkole. 

1. Diagnozowanie 

problemów 

wychowawczych oraz 

monitorowanie klimatu 

społecznego w szkole. 

- rozmowy z 

pedagogiem 

- rozmowy z rodzicami 

- rozmowy z uczniami 

Wpisy w dziennikach, 

teczkach  wychowawców 

 

2. Organizowanie życia 

klasy i szkoły. 

- wybór samorządu 

klasowego i szkolnego 

- zapoznanie z 

klasowym programem 

wychowawczym, 

Wewnątrzszkolnymi 

Zasadami  Oceniania 

- zapoznanie z 

procedurami szkolnymi 

- spotkania z rodzicami 

- zajęcia integracyjne 

- wycieczki 

Wpisy w dziennikach, 

Teczkach 

wychowawców, 

Strona internetowa 

szkoły, karty wycieczek 

3. Pomoc uczniom klas 

pierwszych i czwartych 

szkoły podstawowej 

oraz pierwszych 

gimnazjum w adaptacji 

do nowych warunków 

szkolnych. 

-zajęcia integracyjne 

- wycieczki 

Wpisy w dziennikach, 

 Karty wycieczek 

  4.  Kształtowanie 

pozytywnego nastawienia 

do siebie i swojego życia, 

rozwijanie 

samoświadomości oraz 

stwarzanie możliwości 

do wyrażania siebie. 

-zajęcia warsztatowe 

- godziny 

wychowawcze 

- imprezy i uroczystości 

- zajęcia pozalekcyjne 

i konkursy 

Wpisy w dziennikach, 

plany imprez i 

uroczystości, 

dzienniki zajęć 

dodatkowych 
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  5. Kształtowanie 

wrażliwości estetycznej 

ucznia. 

-konkursy plastyczne, 

muzyczne 

- koła zainteresowań, 

- działalność chóru i 

teatru szkolnego  

szkolnego 

- wyjścia do muzeum, 

teatru, opery itp. 

- spotkania z ludźmi 

sztuki 

Wpisy w dziennikach, 

sprawozdanie 

z działalności 

chóru, zaświadczenia 

o udziale w konkursach 

  6. Rozwijanie 

umiejętności 

funkcjonowania 

społecznego poprzez 

rozwój zdolności 

komunikacyjnych, 

życzliwość, 

poszanowanie dla 

odmienności, otwartość i 

empatia. 

- godziny 

wychowawcze 

- uroczystości szkolne 

- wycieczki 

- działania dodatkowe, 

np.: wolontariat 

- rady szkoleniowe 

 

Wpisy w dziennikach, 

plany imprez 

i uroczystości, 

karty wycieczek, 

księga protokołów 

 

  7. Kształtowanie uczuć i 

postaw patriotycznych 

uczniów. 

-poznawanie historii, a 

także tradycji, dorobku 

kultury i sztuki 

własnego narodu 

oraz regionu poprzez 

wycieczki, lekcje 

przedmiotowe 

i wychowawcze, 

konkursy 

- poznanie symboli 

narodowych oraz 

sylwetek i postaw 

wielkich Polaków 

poprzez apele, obchody 

świąt i uroczystości, 

lekcje przedmiotowe 

i wychowawcze, udział 

w konkursach, wyjścia 

do kina, muzeum itp. 

Karty wycieczek, 

plany imprez 

i uroczystości, wpisy w 

dziennikach, regulaminy 

konkursów, Sala Patrona 

  8. Tworzenie 

i kultywowanie tradycji i 

zwyczajów szkolnych. 

-pasowanie na ucznia 

- organizacja apeli oraz 

cyklicznych 

uroczystości szkolnych i 

klasowych, np.: Wigilia, 

Dzień Dziecka 

- organizacja imprez 

cyklicznych, np.: Dzień 

Ziemi 

Plany uroczystości, 

Strona internetowa 

szkoły, zdjęcia i 

informacje w kronice 

szkolnej 

  9. Promowanie 

pozytywnych zachowań 

uczniów. 

-poszukiwanie 

i eksponowanie 

lokalnych autorytetów 

- zachęcanie uczniów do 

prezentowania 

pozytywnych postaw, 

np.: udział w 

konkursach itp. 

- nagradzanie 

 Plany imprez 

i uroczystości, 

sukcesy uczniów na 

stronie internetowej 

szkoły i gminy, 

ekspozycja dyplomów 

i pucharów 

  10. Popularyzowanie 

wśród uczniów zachowań 

proekologicznych oraz 

- włączanie się do 

działalności 

proekologicznych kół i 

Sprawozdania z 

działalności kół, plany 

imprez i szkolnych akcji, 
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zachęcanie do 

aktywnego działania na 

rzecz ochrony 

środowiska. 

organizacji szkolnych 

- udział w programach 

i akcjach 

proekologicznych 

i prozdrowotnych, 

- współpraca z 

instytucjami 

i organizacjami 

proekologicznymi 

- wycieczki, 

- podejmowanie 

powyższej 

tematyki na lekcjach 

przedmiotowych i 

wychowawczych 

karty wycieczek, 

wpisy w dziennikach 

  11. Współpraca z 

rodzicami 

w tworzeniu 

pozytywnego klimatu 

szkoły. 

-udział rodziców 

w tworzeniu wybranych 

dokumentów szkolnych 

- realizacja szkoleń lub 

pogadanek dla 

rodziców 

- współorganizowanie 

imprez szkolnych, 

klasowych, wycieczek 

- wyróżnianie rodziców 

zaangażowanych w 

życie szkoły 

 

Sprawozdanie z realizacji 

Pedagogizacji rodziców, 

karty wycieczek, plany 

imprez  i uroczystości, 

sprawozdanie z 

działalności Rady 

Rodziców, regulaminy 

konkursów, protokolarz 

rad pedagogicznych, 

zaświadczenia o 

ukończonych przez 

nauczycieli kursach 

i szkoleniach 

2. Wzmocnienie 

wychowawczo - 

opiekuńczej 

funkcji szkoły. 

1. Poznanie Konwencji 

Praw Człowieka oraz 

Praw i Obowiązków 

Ucznia. 

- godziny 

wychowawcze 

- lekcje WOS, historii, 

religii, etyki 

Wpisy 

w dziennikach 

  2. Znajomość przepisów 

i dokumentów 

wyznaczających 

działania i obowiązki 

wychowawców oraz 

nauczycieli w zakresie 

realizacji funkcji 

wychowawczo – 

opiekuńczej szkoły. 

- zapoznanie się 

z aktualnymi 

dokumentami 

- śledzenie i wdrażanie 

aktualizacji i zmian 

w przepisach (przez 

nauczycieli) 

Stosowanie aktualnych 

Przepisów w pracy 

wychowawczo - 

opiekuńczej 

  3. Przeciwdziałanie 

absencji szkolnej 

uczniów i egzekwowanie 

realizacji obowiązku 

szkolnego. 

-wprowadzenie 

kryteriów 

oceny z zachowania 

promujących pozytywną 

postawę ucznia 

(Punktowa Ocena  

z Zachowania) 

- stosowanie procedur 

wobec uczniów 

wagarujących 

- lekcje wychowawcze 

- zebrania z rodzicami 

- rozmowy z edagogiem 

Opracowane kryteria 

ocen oraz procedury 

szkolne, dokumentacja 

wychowawców 

dotycząca kontaktów 

z rodzicami,  teczki 

wychowawcze 

  4. Profilaktyka uzależnień 

i zagrożeń okresu 

dojrzewania. 

-realizacja treści 

zgodnie planami 

wychowawców klas  

na godzinach 

wychowawczych 

- udział w akcjach 

Programy wychowawcze 

klas, regulaminy 

konkursów, 

zaświadczenia, 

dokumentacja 

pedagoga 
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i konkursach 

profilaktycznych 

i prozdrowotnych 

- współpraca z 

instytucjami, 

m.in.:Policją, GOPS-

em,  rozmowy z 

pedagogiem 

  5.  Przeciwdziałanie 

cyberprzemocy. 

- egzekwowanie 

procedury korzystania z 

telefonów 

komórkowych na 

terenie szkoły 

- szkolenia dla rodziców 

dot. bezpiecznego 

korzystania z Internetu i 

komputera 

- zajęcia dla uczniów nt. 

bezpiecznego 

korzystania 

z Internetu i komputera 

w ramach godzin 

wychowawczych lub 

lekcji informatyki 

Opracowane 

procedury 

korzystania 

z telefonów 

komórkowych na 

terenie szkoły, 

wpisy w dziennikach 

  6. Opiekuńczo -

wychowawcza 

działalność świetlicy 

szkolnej. 

- sprawowanie opieki 

nad dziećmi 

- realizacja zajęć 

świetlicowych 

- organizacja świąt 

i uroczystości szkolnych 

z udziałem dzieci 

przebywających pod 

opieką 

świetlicy szkolnej 

Dzienniki 

świetlicy, listy 

obecności, plany 

imprez 

i uroczystości 

3. Dostosowanie 

procesu  

edukacyjno -

wychowawczego 

do specyficznych 

potrzeb ucznia. 

1. Poznanie sposobów 

uczenia się i czynników 

powodujących własne 

sukcesy i porażki. 

- prezentacja sposobów 

uczenia się na 

godzinach 

wychowawczych 

- analiza klasowych 

wyników nauczania 

- konsultacje z  

pedagogiem 

Wpisy w dziennikach, 

opracowane 

wyniki nauczania 

2. Przygotowanie do 

pracy samokształceniowej 

z wykorzystaniem 

różnych źródeł 

informacji. 

-zajęcia biblioteczne 

- lekcje informatyki 

- godziny 

wychowawcze 

- lekcje przedmiotowe 

 

Sprawozdania z 

działalności  biblioteki, 

wpisy w dziennikach 

3.Pomoc uczniom 

mającym  trudności 

w nauce. 

- indywidualizacja 

procesu nauczania 

poprzez realizację 

zaleceń PPP 

- zajęcia wyrównawcze 

- realizacja kształcenia 

specjalnego oraz 

nauczania 

indywidualnego 

- współpraca z 

pedagogiem szkolnym 

 

Dokumentacja 

Pedagoga szkolnego, 

teczki wychowawcze, 

dzienniki zajęć 

wyrównawczych, 

rewalidacyjnych 

i nauczania 

indywidualnego, 
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4.Praca z uczniem 

zdolnym. 

- wspomaganie uczniów 

w rozwijaniu ich 

uzdolnień i 

zainteresowań poprzez 

organizowanie różnych 

form zajęć 

dodatkowych 

- przygotowywanie 

uczniów do udziału w 

olimpiadach 

i konkursach 

 

Wpisy w dziennikach 

i teczkach 

wychowawczych, 

dzienniki zajęć 

dodatkowych 

5. Motywowanie uczniów 

do nauki. 

-realizacja 

wewnątrzszkolnego 

systemu oceniania 

- samoocena pracy 

ucznia  

- nagradzanie uczniów 

za osiągnięcia w nauce 

 

 Listy gratulacyjne, 

nagrody za zakończenie 

roku szkolnego, 

wyróżnianie uczniów na 

apelach 

4. Eliminowanie  

agresywnych 

zachowań  

młodzieży 

poprzez 

interaktywne 

działania 

wychowawcze. 

1. Redukowanie sytuacji 

sprzyjających 

powstawaniu agresji 

oraz kształtowanie 

postaw życzliwości 

i poszanowania innych. 

Wyrabianie poczucia 

własnej wartości. 

-realizacja programów 

profilaktycznych 

mających na celu 

ograniczenie 

zjawisk agresji, 

przemocy w szkole, 

uleganiu uzależnieniom, 

stosowaniu używek, 

dopalaczy 

- pedagogizacja 

uczniów i rodziców 

poprzez realizację lekcji 

wychowawczych 

i spotkania z rodzicami 

- egzekwowanie 

systemu  kar i nagród 

- motywująca funkcja 

oceny z zachowania 

 

Wpisy w dziennikach, 

dokumentacja 

wychowawcy  

 

2. Praca z uczniem 

sprawiającym problemy 

wychowawcze (ADHD, 

zaburzenia emocjonalne, 

skłonności do zachowań 

agresywnych). 

-objęcie uczniów 

pomocą psychologiczno 

-pedagogiczną 

- godziny 

wychowawcze 

- diagnozowanie 

pozytywnych 

zainteresowań uczniów 

ze skłonnością do 

agresji jako oparcia dla 

działań terapeutycznych 

 

Dokumentacja 

wychowawcy, dzienniki 

zajęć dodatkowych 
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2. Upowszechnienie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności wychowawczych        

nauczycieli i rodziców, a także innych pracowników szkoły. 
 

L.p. Działanie Zadania Sposoby realizacji Dowody realizacji 

1. Zwiększanie 

umiejętności 

wychowawczych 

nauczycieli, 

rodziców 

i innych 

pracowników 

szkoły. 

1.Tworzenie warunków 

dla rozwoju zawodowego, 

osobistego i społecznego, 

zwłaszcza wychowawców 

klas. 

 

-szkoleniowe rady 

pedagogiczne 

- wdrażanie i 

udoskonalanie procedur 

szkolnych, realizacja 

planu doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli 

Tematyka szkoleń 

Rady Pedagogicznej, 

Plan pracy WDN, 

Plan doskonalenia 

zawodowego 

nauczycieli, 

zaświadczenia 

o ukończonych 

formach doskonalenia 

zawodowego 

2.Zwiększanie 

kompetencji 

wychowawczych 

rodziców. 

-pedagogizacja 

rodziców poprzez: 

realizację szkoleń 

podczas spotkań z 

rodzicami,  

-szkolenia Rady 

Rodziców, dodatkowe 

warsztaty dla rodziców 

np. „Szkoła dla 

rodziców i 

wychowawców” 

Sprawozdanie z 

działalności Rady 

Rodziców, plan 

pedagogizacji rodziców 

3.Zwiększanie  

kompetencji 

wychowawczych 

nauczycieli. 

szkoleniowe rady 

pedagogiczne z zakresu 

komunikacji, 

rozwiązywania 

konfliktów, 

przeciwdziałania 

agresji, profilaktyki 

uzależnień 

Tematyka rad 

szkoleniowych, plan 

WDN, zaświadczenia 

o ukończonych formach 

doskonalenia 

zawodowego (kursy, 

szkolenia, studia) 

4. Rozwijanie 

umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach 

kryzysowych w szkole 

przez uczniów, rodziców 

i nauczycieli. 

-opracowywanie 

i wdrażanie procedur 

postępowania w 

sytuacjach kryzysowych 

dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli 

Procedury 

bezpieczeństwa 

w szkole, sprawozdanie 

z pracy samorządu 

uczniowskiego 

2. Tworzenie 

warunków do 

budowania 

pozytywnych 

relacji 

interpersonalnych 

oraz 

wspierającego 

środowiska w 

szkołach 

1. Stworzenie rodzicom 

Możliwości uczestnictwa 

w procesach 

podejmowania 

decyzji na poziomie 

klasy i szkoły. 

-spotkania z rodzicami 

- spotkania Rady 

Rodziców 

- „Skrzynka dobrych 

pomysłów” w szkole 

oraz w formie e-mail 

- zapoznawanie 

rodziców z 

dokumentami 

szkolnymi, takimi jak: 

Statut Szkoły, 

WZO, PZO 

Wpisy w dziennikach, 

Protokolarz spotkań Rady 

Rodziców 

2. Angażowanie 

rodziców 

i środowiska 

lokalnego w życie szkoły. 

-udział rodziców, 

nauczycieli i uczniów 

w organizacji imprez, 

uroczystości oraz 

innych wydarzeń 

klasowych i szkolnych 

 

Plany imprez 

i uroczystości 

szkolnych, wpisy 

w dokumentacji 

wychowawcy i pedagoga 

szkolnego 
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- nawiązanie 

współpracy 

z organizacjami 

i instytucjami  

środowiska lokalnego 

- kontakty i współpraca 

z samorządem lokalnym 

i innymi organizacjami 

- tworzenie zwyczajów 

i obyczajów szkolnych 

 

3. Uspołecznienie szkoły oraz wzmocnienie specjalistycznej pomocy psychologiczno –

pedagogicznej 
 

 

L.p. Działanie Zadania Sposoby realizacji Dowody realizacji 

1. Wsparcie dla 

uczniów zdolnych, 

indywidualizacja 

kształcenia. 

1.Rozwijanie u uczniów 

Poczucia 

odpowiedzialności za 

własne uczenie się. 

-mobilizowanie 

uczniów do udziału w 

konkursach 

przedmiotowych 

- protokoły Szkolnych 

Komisji Konkursowych 

2.Stwarzanie uczniom 

możliwości rozwijania 

zdolności i zainteresowań. 

- koła zainteresowań 

- działalność biblioteki 

- promowanie 

dodatkowej 

aktywności uczniów 

(szkolnej i 

pozaszkolnej) 

- prezentacja różnych 

form spędzania wolnego 

czasu 

Dzienniki zajęć 

pozalekcyjnych, 

sprawozdanie 

z działalności biblioteki, 

wpisy w dziennikach, 

tablica informacyjna, 

strona internetowa 

szkoły 

 

3.Przygotowanie do 

pracy  

samokształceniowej 

z wykorzystaniem 

różnych źródeł 

informacji. 

-lekcje biblioteczne 

- lekcje przedmiotowe 

Wpisy w dziennikach 

2. Wsparcie dla 

uczniów 

o specjalnych 

potrzebach 

edukacyjnych 

i wychowawczych. 

1.Diagnoza uczniów 

rozpoczynających 

naukę na kolejnych 

etapach edukacyjnych 

w szkole podstawowej  

-badanie SGS w klasach 

„0” 

- badanie przesiewowe 

uczniów klas 

pierwszych SP w 

ramach propedeutyki 

dysleksji 

- test kompetencji w 

klasach III SP 

- badanie uczniów klas 

czwartych SP – ciche  

czytanie ze 

zrozumieniem, głośne 

czytanie testem 

K.Lausza  

- bieżąca diagnoza 

dokonywana przez 

nauczycieli 

 

dokumentacja 

pedagoga – 

terapeuty, teczki 

wychowawcze, 

wyniki testów 
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2.Indywidualizacja 

procesu nauczania 

-prowadzenie zajęć 

dydaktyczno -

wyrównawczych 

- nauczanie 

indywidualne 

- kształcenie specjalne 

(rewalidacja) 

- konsultacje z 

pedagogiem 

szkolnym 

- wskazywanie 

instytucji 

i specjalistów mogących 

udzielić pomoc uczniom 

i rodzicom 

- pedagogizacja 

rodziców 

 

Dzienniki zajęć 

dodatkowych, 

rewalidacyjnych 

i nauczania  

indywidualnego 

 

3.Funkcjonowanie punktu 

konsultacyjnego dla 

rodziców. 

działalność punktu 

konsultacyjnego 

Poradni 

Psychologiczno- 

Pedagogicznej 

 

Dokumentacja pedagoga, 

psychologa, opinie, 

orzeczenia 

3. Uspołecznienie 

szkoły poprzez 

współpracę z 

rodzicami i 

środowiskiem 

lokalnym oraz 

aktywizację 

uczniów. 

1.Angażowanie 

rodziców i uczniów 

w organizowaniu życia 

szkoły. 

-aktywna działalność 

Samorządu 

Uczniowskiego 

i Rady Rodziców 

 

- współpraca przy 

tworzeniu 

i aktualizowaniu Statutu 

i Programu 

Wychowawczego 

Szkoły 

 

- organizowanie akcji, 

imprez kulturalno -

rozrywkowych, 

Wycieczek 

 

Sprawozdanie z 

działalności rady 

Rodziców i Samorządu 

Uczniowskiego, plan 

imprez i uroczystości, 

karty wycieczek 

2.Kontakty i współpraca 

z samorządem lokalnym 

oraz instytucjami 

i organizacjami. 

-udział w akcjach 

i konkursach 

organizowanych przez 

Urząd Gminy  PCK, 

GOPS itp. 

 

- współpraca 

Parafią, Teatrem 

Impresaryjnym we 

Włocławku itp. 

 

Zaświadczenia o udziale 

w akcjach i konkursach, 

podziękowania, dyplomy 
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4. Rozwój działalności pozalekcyjnej i pozaszkolnej oraz zwiększenie znaczenia 

 organizacji i stowarzyszeń młodzieżowych w życiu szkoły. 

L.p. Działanie Zadania Sposoby realizacji Dowody realizacji 

1. Zajęcia 

pozalekcyjne 

rozwijające 

zainteresowania 

stanowiące 

uzupełnienie 

oferty 

edukacyjnej 

szkoły. 

1.Propagowanie 

aktywnych form 

spędzania czasu 

wolnego jako 

sposobu radzenia 

sobie ze stresem. 

-promowanie 

pozaszkolnych form 

edukacji kulturalnej 

i sportowej 

- organizowanie 

wycieczek, wyjazdów, 

imprez sportowych, 

konkursów 

tematycznych 

- prowadzenie zajęć 

z zakresu komunikacji, 

przeciwdziałania 

agresji, sposobów 

radzenia sobie ze 

stresem (techniki 

relaksacyjne) 

Dokumentacja 

wychowawcy, 

karty wycieczek, 

plany imprez 

i uroczystości 

szkolnych, wpisy 

w dziennikach 

 

2. Szkoła przyjazna 

i otwarta. 

Zwiększenie 

znaczenia 

 organizacji 

młodzieżowych 

w życiu szkoły. 

1.Tworzenie warunków 

sprzyjających 

funkcjonowaniu 

stowarzyszeń 

i organizacji 

młodzieżowych. 

-udostępnienie 

pomieszczeń 

dla zespołu teatralnego, 

chóru w czasie wolnym 

pod opieką nauczyciela 

- umożliwianie 

uczestnictwa 

w działalności 

różnorodnych 

organizacji 

młodzieżowych, np.: 

PCK, działalności 

wolontariackiej 

Listy uczestników 

 

5. Orientacja prozawodowa:  

 
L.p. Działanie Zadania Sposoby realizacji Dowody realizacji 

1. 1. Pomoc 

młodzieży w 

poznaniu i ocenie 

własnych 

możliwości i 

predyspozycji, 

określeniu 

zainteresowań i 

kierunków 

aktywności. 

1. Dostarczanie wiedzy na 

temat różnych zawodów. 

2. Kształtowanie 

umiejętności 

analizowania swoich cech 

osobowości pod 

kierunkiem wybranego 

zawodu. 

 

 

-ankieta predyspozycji 

zawodowych 

-jakie przeciwwskazania  

zdrowotne mogą być 

przyczyną niepowodzeń 

w zawodzie 

 

Dokumentacja 

wychowawcy,  wpisy 

w dziennikach (gddw, 

WDŻwR) 

 

2. Zajęcia z 

doradztwa 

zawodowego 

1.Wyjazdy  do szkół 

ponadgimnazjalnych na 

"dni otwarte". 

2.Współpraca z 

instytucjami (policja, 

straż), poradnią 

psychologiczno- 

pedagogiczną. 

- organizowanie 

wyjazdów do szkół 

ponadpodstawowych, 

organizowanie spotkań 

z przedstawicielami 

szkół na terenie naszej 

szkoły, prowadzenie 

zajęć o tematyce 

prozawodowej przez 

przedstawicieli poradni 

Wpisy 

w dziennikach 
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VIII. EWALUACJA  

W ustaleniu czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest  

jego ewaluacja. Należy więc kontrolować zarówno przebieg procesu, jak i osiągnięte wyniki. 

Proces powinien być kontrolowany przez bieżące monitorowanie, a uzyskane informacje 

wykorzystywane do modyfikacji samego programu (jeżeli wystąpi taka potrzeba). Ewaluację 

wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do 

pracy na następny rok szkolny.  

Narzędzia ewaluacji: Profilaktycznych klas;  

 Ankieta skierowana do uczniów, dotycząca ich postaw i zainteresowań;  

 Ankieta skierowana do nauczycieli, której celem będzie uzyskanie informacji na temat 

realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i ewentualnej jego modyfikacji;  

 Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i 

profilaktycznych przeprowadzona przez Pedagoga i Psychologa szkolnego, na 

podstawie danych zebranych od nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i 

uczniów.  

 Analiza dokumentów;  

 Obserwacje;  

 Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami;  

 

IX. USTALENIA KOŃCOWE  

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są wszyscy 

pracownicy Szkoły.  

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji.  

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź 

zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Zespołu Szkół w Chrostkowie jest otwarty, może być 

modyfikowany w trakcie realizacji.  

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 

 

 


