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Program wychowawczo-profilaktyczny 
Szkoły Podstawowej Nr 1 

im. Janusza Korczaka 
w Nowogrodzie Bobrzańskim 

 
 

„Dzieci! 
Dumne miejcie zamiary 

i dążcie do sławy. 
Górne miejcie marzenia 

coś z tego zawsze się stanie” 
Janusz Korczak 
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Wychowanie w praktyce szkolnej. 
Dążenie do wszechstronnego rozwoju ucznia, stanowi fundament dla całej działalności 
nauczycieli. Muszą się tu liczyć w takim samym stopniu przekaz wiedzy, praktyczne 
wykorzystanie tej wiedzy przez ucznia oraz kształtowanie jego postawy moralnej. Wychowanie 
stanowi integralną całość z nauczaniem i jest zasadniczym zadaniem szkoły i wszystkich jej 
pracowników. Podstawową rolę w wychowaniu dzieci mają rodzice. Szkoła w procesie 
wychowania współpracuje z rodzicami. Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest 
podejmować rolę wychowawczą i jak najlepiej ją wypełniać. W procesie wychowania szkoła za 
podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki respektując chrześcijański system wartości 
i godności ludzkiej. Istotne też jest wykorzystanie w procesie konstruowania programu 
wychowawczego podstaw prawnych. 
 
 Ustawa o systemie oświaty. 
 
Ustawa z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r Nr 67, poz.329) wraz 
z późniejszymi poprawkami w ramach nowelizacji, zawiera preambułę mającą, doniosłe 
znaczenie dla szkolnego wychowania. Przedstawiając ogólne cele edukacji formułuje je 
w kategoriach wychowawczych, a równocześnie podkreśla podstawy i ramy tego wychowania. 
„Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się 
zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami – zawartymi 
w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowym Pakcie Praw Obywatelskich 
i Politycznych oraz Konwencji Praw Dziecka. Nauczanie i wychowanie – respektując 
chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Kształcenie 
i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz 
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na 
wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić każdemu uczniowi warunki niezbędne 
do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich 
w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności”.1  
Ustawa traktuje obowiązki szkoły w aspekcie – kształcenia, wychowania i opieki. Podobnie 
określone są zadania oświatowe jednostek samorządu terytorialnego, jako zadania w zakresie 
kształcenia, wychowania i opieki. Ustawodawca obowiązek wychowania podkreśla tym 
bardziej, im niższy jest etap kształcenia. Zgodnie z art. 1 pkt.1 i 2 powyższej ustawy - „System 
oświaty zapewnia w szczególności:  
 Realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz 

prawa dzieci i młodzieży do wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego 
rozwoju. 

 Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny.” 
 
 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 
 
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej w wielu artykułach zawiera postanowienia, które mniej 
lub bardziej bezpośrednio odnoszą się do sprawy wychowania. Artykuł 48 ust. 1 określa prawo 
rodziców do wychowania. Z tego stwierdzenia, że nauczyciele w zakresie wychowania mają 

 
1 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. O systemie oświaty (Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329) 
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funkcję wspomagającą i uzupełniającą w stosunku do rodziców. Oznacza to, że program 
wychowawczy szkoły powinien cieszyć się ogólną akceptacją rodziców oraz służyć rozwojowi 
uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej specyfiki w zakresie poziomu dojrzałości, 
wolności sumienia i wyznawanych przekonań.  
 
 Artykuł 54 ust. 3 Konstytucji stanowi zawiera postanowienie istotne dla wychowania 
szkolnego. Wynik z niego, bowiem, że rodzice, posiadając prawo do wychowania nauczania 
moralnego i religijnego, mogą część swoich uprawnień przekazać szkole w formie akceptacji 
szkolnego programu wychowawczego. 
  
 Artykuł 72 ust. 1 Konstytucji nakłada na państwo obowiązek obrony praw dziecka oraz 
jego ochrony przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją. Obowiązek ten 
obejmuje wszystkie władze państwowe, w tym także Ministerstwo Edukacji Narodowej, 
a zatem i szkoły publiczne. Równocześnie zobowiązanie to można najlepiej i najskuteczniej 
zrealizować na drodze właściwego wychowania młodzieży. Wychowanie – ujmowane z tego 
punktu widzenia – polega zarówna na ochronie przed złem, jak i budowaniu dobra. Trudno, 
więc wyobrazić sobie zgodność działalności z konstytucyjnymi zapisami takiej szkoły, która nie 
ma  programu wychowawczego. 

 
 Ustawa o działalności administracji rządowej 
 
Ustawa o działach administracji rządowej z dnia 4 września 1997 roku przewiduje w artykule 
20 utworzenie działu „oświata i wychowanie”, który: „obejmuje sprawy kształcenia, nauczania 
i wychowania dzieci i młodzieży, z wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji innych 
organów administracji publicznej”. 
 
 Karta Nauczyciela 
 
 Karta Nauczyciela również stosunkowo częsta wymienia obowiązek wychowania 
szkolnego. Artykuł 6 tej ustawy określa powinności edukacyjne nauczycieli, w szczególny 
sposób zwracając uwagę na funkcję wychowawczą. 
 
 Art. 6 Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym 
mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą 
i opiekuńczą; wspierać każdego ucznia w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju 
osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu 
Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności 
sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych 
i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźń między ludźmi różnych narodów, 
ras i światopoglądów. 
 
 Konwencja o Prawach Dziecka 
 
Konwencja (Art. 5, Art. 27), zgodnie z zasadą pomocniczości, podkreśla, że odpowiedzialność 
za wychowanie dziecka i kierowanie nim w sposób odpowiadający rozwijającym się 
zdolnościom dziecka spoczywa głównie na rodzinie oraz akcentuje poszanowanie państwa dla 
tego prawa. Dalej mówi się o ochronie dziecka przed bezprawną ingerencją w sferę jego życia 
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rodzinnego lub domowego (Art. 16), o pomocy rodzinie w wykonywaniu obowiązków 
wychowawczych poprzez zapewnienie odpowiednich instytucji i usług, oświaty zdrowotnej i 
poradnictwa (Art. 24), programów socjalnych (Art. 19). 
 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w 
poszczególnych typach szkół 

 
Nauczyciele w pracy wychowawczej, wspierając w tym zakresie obowiązki rodziców, zmierzają 
do tego, aby uczniowie w szczególności: 
 znajdowali w szkole środowisko wszechstronnego rozwoju osobowego (w wymiarze 

intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, 
duchowym), 

 rozwijali w sobie dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, 
dobra i piękna na świecie, 

 mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 
nauczania, jak i całej edukacji na danym etapie, 

 stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 
indywidualnym i społecznym, godząc dążenie do dobra własnego z dobrem innych, 
odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, wolność własną w 
wolnością innych, 

 poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia celów 
życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca w świecie, 

 uczyli się szacunku dla dobrego wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 
przygotowywali się do życia w rodzinie, w społeczności lokalnej i w państwie, 

 przygotowywali się do rozpoznawania wartości moralnych, dokonywania wyborów 
i hierarchizacji wartości oraz mieli możliwość doskonalenia się, 

 kształtowali w sobie postawę dialogu, umiejętność słuchania innych i rozumienia 
ich poglądów; umieli współdziałać i współtworzyć w szkole wspólnotę nauczycieli 
i uczniów. 

 
 Podstawa programowa 
 
 Podstawa programowa przypisuje też szczególnie zadania wychowawcze 
poszczególnym etapom nauczania, a także ukazuje wychowawcze cele wielu przedmiotów 
nauczania. 
 Podstawa programowa kształcenia ogólnego zawiera we wstępie, w miejscu 
wyjaśnienia funkcji, jaką sprawuje, wymaganie odnośnie konieczności konkretyzowania 
zawartych w niej wskazań w postaci szkolnego zestawu programów nauczania i 
wychowawczego szkoły. 
 
 Działalność edukacyjna szkoły powinna być określona przez: 
 Szkolny zestaw programów nauczania. 
 Program wychowawczy szkoły, który opisuje w sposób całościowy wszystkie treści 

i działania o charakterze wychowawczym i jest realizowany przez wszystkich 
nauczycieli. 
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Zadania wychowawcze realizują też niektóre ścieżki edukacyjne, np. Wychowanie do życia w 
rodzinie, edukacja regionalna – dziedzictwo kulturowe w regionie, wychowanie patriotyczne 
i obywatelskie. Elementy wychowawcze zawiera edukacja prozdrowotna, czytelnicza 
i medialna oraz edukacja ekologiczna. 
 
 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r w sprawie ramowych 

statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 
 
Dyrektor i nauczyciele mogą wykorzystać swoją autonomię programową w trakcie tworzenia 
statutu własnej szkoły. Zgodnie z § 5, ust. 1, pkt. 1 projektu rozporządzenia w sprawie 
ramowego statutu szkoły podstawowej i gimnazjum rada pedagogiczna ma określić w statucie 
m.in. cele i zadania szkoły: 
„Statut szkoły określa: sposób realizacji celów i zadań wynikających z ustawy, z wydanych na 
jej podstawie aktów wykonawczych oraz programu wychowawczego szkoły, który stanowi 
załącznik do statutu.” 
Prawo tworzy tylko ramy, do których konkretny obraz wychowania młodego pokolenia będzie 
dziełem wszystkich – rodziny, szkoły, kościoła. 
 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 7 stycznia 2003 r w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach i placówkach 
 
§2, pkt. 6, 7 - „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna organizowana w szkole polega w 
szczególności na: podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających 
z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, prowadzeniu edukacji 
prozdrowotnej i promocji zdrowia.” 
 
 Rozporządzenie MENiS z dnia 31 stycznia 2003 w sprawie szczegółowych form 

działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej 
uzależnieniami 

 
§10, pkt.1 - „Szkoły i placówki opracowują zgodnie ze statutem, strategię działań 
wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży 
zagrożonych uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności: systematycznie prowadzenie 
w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu 
życia ...”. 
 
 Program polityki prorodzinnej państwa przyjęty 17.11.1998 r. przez Komitet Społeczny 

RM (rozdz. V) 
 
Program „Polityka Prorodzinna Państwa” został przyjęty przez Radę Ministrów w listopadzie 
1999 roku. Program ten stanowi kompilacją elementów zawartych w licznych, szczegółowych 
programach resortowych, składających się na całość polityki społeczno – gospodarczej rządu. 
Uwagi dotyczące ww. dokumentu, koncentrują się na ocenie zasadniczych elementów polityki 
państwa wobec rodziny, a w szczególności dotyczą one: 
 zakresu merytorycznego programu i konstrukcji dokumentu, 
 celów polityki prorodzinnej i instrumentów jej realizacji, 
 podmiotów odpowiedzialnych za jej wdrażanie i finansowanie działań na rzecz rodziny. 
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2006 r w sprawie 
szczegółowych zasad sprawowania nadzoru pedagogicznego, wykazu stanowisk 
wymagających kwalifikacji pedagogicznych, a także kwalifikacji osób, którym można 
zlecać prowadzenie badań i opracowywanie ekspertyz 

 
„Przed zakończeniem każdego roku szkolnego dyrektor szkoły lub placówki przedstawia Radzie 
Pedagogicznej i Radzie Rodziców informację o realizacji planu nadzoru, o którym mowa 
w ust.1, zawierającą: 
1) zakres wykonania planu; 
2) wnioski ze sprawowania nadzoru pedagogicznego, a w szczególności: 

1. wnioski z analizy poziomu osiągnięć edukacyjnych uczniów i wychowanków 
z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych, wymagań edukacyjnych wynikających 
z podstaw programowych, o których mowa w art. 22 ust.2 pkt 2 ustawy, oraz wyników 
sprawdzianu i egzaminów o których mowa w art.9 ust.1 pkt.1 – 3 ustawy, 
2. ocenę sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami i wychowankami; 

3) podjęte działania wynikające z wniosków ze sprawowania nadzoru pedagogicznego wraz z 
informacją o ich skutkach.” 
 
 Procedura zapewnienia bezpieczeństwa i zdrowia przebywającym w Szkole Podstawowej 

Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim zgodnie z wytycznymi MEN, GIS, 
MZ, wewnętrznymi uregulowaniami szkoły w związku z COVID-19 
 
Podstawa prawna: 
• Art. 10 ust.1 pkt 1 i art. 68 ust. 1 pkt. 6 Ustawy z 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe 
(Dz. U. z 2020 r., poz.910), 
• Wytyczne z dnia 05.08.2020 r. MEN, MZ, GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i 
placówek od 1 września 2020 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 20 marca 2020r. w sprawie 
szczególnych rozwiązań czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 
systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19 ( DZ. U. z 2020r.,poz.493 ze zm.); 

Cele procedury:  
• Zapewnienie bezpieczeństwa i zdrowia osobom przebywającym w szkole.  
• Zapobieganie zakażeniu i zminimalizowanie ryzyka rozprzestrzeniania się COVID-19.  
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1. Koncepcja wychowania w Szkole Podstawowej Nr 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim. 
 
1.1 Charakterystyka placówki. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Janusza Korczaka w Nowogrodzie Bobrzańskim powstała w 1945 
roku. Organem prowadzącym szkołę jest samorząd terytorialny. Szkoła ma swoją siedzibę 
niemal w centrum miasta, tj. na ulicy Marcinkowskiego. Szkoła Podstawowa Nr 1 
w Nowogrodzie Bobrzańskim znajduje się na terenie gminy Nowogród Bobrzańskim. Naturalne 
okolice Nowogrodu Bobrzańskiego charakteryzują się urozmaiconą rzeźbą terenu. Występuje 
tutaj duża ilość lasów iglasto - liściastych, rezerwat przyrody „Dąbrowa Brzeźnicka”, użytek 
ekologiczny „Torfowisk Guzów”, pomniki przyrody, ścieżkę ekologiczną. Znaczne kompleksy 
leśne obfitują w grzyby i jagody; to główne walory tego regionu. Rzeka Bóbr zachęca do 
spływów kajakowych i wędkowania. Dobre tereny łowieckie przyciągają pasjonatów. 
Mieszkańcy oraz samorząd gminy dążą do tego aby w przyszłości była to gmina ekologiczna. 
Działania podejmowane przez szkołę w sferze edukacji ekologicznej przyczyniły się do dużej 
znajomości tej tematyki wśród uczniów, co owocuje nagrodami na poziomie nie tylko 
województwa, ale i kraju (nagroda specjalna Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Rolnej). 

Szkoła liczy 288 uczniów, którzy uczą się w 18-stu oddziałach. Średnia liczba uczniów 
w oddziale wynosi 16 osób. Około 80% nauczycieli posiada kwalifikacje do nauczania dwóch 
i więcej przedmiotów oraz kwalifikacje specjalistyczne (oligofrenopedagogika, terapia 
pedagogiczna i logopedia). Ponadto w szkole zatrudniony jest personel pomocniczy w liczbie 
siedem osób. Uczniowie rozpoczynają zajęcia o godzinie 8:00 a kończą o 15:20. Świetlica 
pracuje od godziny 6:30 do 15:30. Uczniowie uczęszczający do naszej szkoły pochodzą 
z następujących miejscowości: Nowogród Bobrzański, Klępina, Dobroszów Wielki, Dobroszów 
Mały, Krzywa, Cieszów, Turów, Podgórzyce, Białowice. 
Szkoła posiada 17 izb lekcyjnych, salę komputerową, świetlicą ze stołówką, salę gimnastyczną, 
gabinety: dyrektora, zastępcy, pedagoga, sekretariat, gabinet pielęgniarski, kuchnię 
z zapleczem, szatnię, łazienki. Posiada również boisko ze sztuczną nawierzchnią, bieżnię, 
skocznię w dal, tereny do gier i zabaw.  
 Rokrocznie udoskonalana jest baza dydaktyczna. Systematycznie uzupełniane 
i powiększane są zasoby biblioteki oraz pomoce dydaktyczne, sprzęt sportowy.  
 Szkoła tworzy przyjazny klimat, uczniowie lubią się w niej uczyć, spędzać wolny czas na 
różnych zajęciach pozalekcyjnych i chętnie do niej uczęszczają.  
 W szkole aktywnie działa Rada Rodziców włączając się we wszystkie działania na jej 
terenie. Każdego roku organizuje festyn z okazji „Dnia Dziecka”, a dochód przeznaczany jest na 
potrzeby uczniów (wycieczki, nagrody, wyjazdy na konkursy i zawody sportowe). Uczniów 
reprezentuje Samorząd Uczniowski. Dba o ich prawa i obowiązki, organizuje wiele ciekawych 
imprez i uroczystości.  
 Szkoła oferuje szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych. Prowadzone są kółka 
przedmiotowe: języka polskiego, języka angielskiego, matematyczne, ortograficzne, PCK, 
informatyczne, plastyczne, sportowe, „Radio Smyk”, kółko teatralne, szkolny teatr „Pineska”. 
Szkoła Podstawowa jest prężnie rozwijającą się placówką. Podejmuje działania służące 
wszechstronnemu rozwojowi wszystkich uczniów zarówno zdolnych, jak i z problemami 
edukacyjnymi. Stara się zapewnić wszystkim uczniom możliwość doskonalenia własnych 
umiejętności i rozwijania zainteresowań. 
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 Szkoła umożliwia uczniom objętym nauczaniem indywidualnym integrację z klasą 
poprzez udział w uroczystościach klasowych, szkolnych oraz wycieczkach. Szkoła nawiązuje 
i rozwija współpracę z wieloma instytucjami: MGOKSiR, Jednostka Wojskowa – Krzystkowice, 
Spółdzielnia Mieszkaniowa w Nowogrodzie Bobrzańskim, Samorządowe Przedszkole 
w Nowogrodzie Bobrzańskim, Szkolny Zespół „Caritas”, OPS. 
 Szkoła cieszy się dużym zaufaniem w środowisku lokalnym. Wychodząc naprzeciw 
społeczeństwu organizuje imprezy otwarte nie tylko dla uczniów i ich rodziców, ale również 
osób samotnych i potrzebujących (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Finał WOŚP, Dzień 
Edukacji Narodowej). 
 Walorem szkoły jest fakt, że każdy uczeń jest znany, nikt nie jest anonimowy, a wszyscy 
nauczyciele i pracownicy służą swoją wiedzą i pomocą każdemu wychowankowi. 

 
 

1.2 Misja i wizja szkoły 
Placówka nasza pragnie dać wszystkim uczniom szansę wszechstronnego rozwoju w oparciu 

o ich naturalną aktywność, talenty i możliwości tak, aby chcieli poznawać świat, ludzi i siebie 

oraz by potrafili godzić dobro i wolność własną z dobrem i wolnością innych. Misja szkoły 

realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze: 

 Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka. 

 Poszanowanie wspólnego dobra. 

 Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła. 

 Komunikatywność i umiejętność słuchania innych. 

 Samodzielność w pełnieniu ról społecznych. 

 Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości. 

 Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań. 

 Dbałość o swoje zdrowie. 

 Umiejętność radzenia sobie z zachowaniami agresywnymi stosując nieagresywne metody. 

 Umiejętność współpracy w grupie. 

 
1.3 Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

1.  Ogólne założenia 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 
prowadzeniu działalności, która ma na celu wspomaganie ucznia w jego rozwoju 
ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 
1)  fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia 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 
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stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności; 
3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 
umiejętności wypełniania ról społecznych; 

4)  aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną 

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. 

2.  Zadania: 

 Promowanie postawy poszanowania wspólnego dobra oraz godności własnej i praw 

każdego człowieka. 

 Wykształcenie wśród uczniów wrażliwości i umiejętności odróżniania dobra od zła. 

 Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, w szczególności słuchania innych. 

 Wdrażanie do samodzielności w pełnieniu ról społecznych. 

 Kształtowanie poczucia więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur 

i narodowości. 

 Rozwijanie umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań. 

 Wykształcenie wrażliwości na kwestie zdrowia własnego oraz innych. 

 Pomoc uczniom, którzy doświadczają niepowodzeń szkolnych oraz zagrożonym 

procesem marginalizacji. 

 Rozwijanie umiejętności oraz wyposażenie w wiedzę na temat właściwego 

korzystania z mediów. Uświadomienie zagrożeń płynących z niewłaściwego z nich 

korzystania. 

 Kształtowanie w uczniach odpowiednich postaw wobec ludzi słabszych, młodszych, 

ludzi starszych, chorych, niepełnosprawnych. 

 Uświadomienie uczniom negatywnych skutków działania środków psychoaktywnych, 

dopalaczy, napojów energetycznych. 

 Stworzenie warunków do zachowania poczucia bezpieczeństwa. 
3.  Cele szczegółowe: 

Uczeń: 
 zna świat wartości , 
 udziela pomocy rówieśnikom oraz szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 
 potrafi rozwiązywać konflikty, potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, 

gniew, strach),w sposób asertywny, 
 potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt 

widzenia, ale jednocześnie jest odpowiedzialny za zbiorowość i aktywny w życiu 
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społecznym, 
 potrafi samodzielnie rozwijać w sobie takie kompetencje jak kreatywność, 

przedsiębiorczość i innowacyjność, 
 kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego przy jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 
 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 
 rozwija swoje zdolności i zainteresowania. 

4.  Kryteria efektywności: 

1) Wszyscy uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 
2) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, 

a w szczególności nauczyciele wychowawcy uwzględniają jego treści podczas 
planowania i realizacji klasowych planów pracy. 

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują 
przy jego realizacji. 

 

1.4 Model absolwenta szkoły: 
Uczeń kończący naszą szkołę jest: 
 Ciekawy świata 
 Gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, 
 analizując w nim zależności i związki przyczynowo-skutkowe. 
 Tolerancyjny, przyjazny i kulturalny 

 Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i właściwym. Stara się nie 
 tylko zrozumieć innych i dostrzec w nich coś dobrego, ale pozytywnie patrzy też na 
 otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Zna normy obowiązujące w jego środowisku 
 szkolnym i domowym, przestrzega ich, nie eksponując swojej osoby w sposób 
 urażający innych ludzi. 
 Samodzielny, zaradny i otwarty 

Potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych ludzi. Ma 

pomysły na rozwiązanie różnych problemów i potrafi zastosować je w działaniu. 
Wykazuje się konsekwencją w realizacji swoich zamierzeń. 

 Odpowiedzialny i obowiązkowy 
Zna swoje obowiązki i stosuje się do nich. Świadomie korzysta ze swoich praw. 
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Uczestniczy we wspólnych działaniach podejmowanych na terenie szkoły, klasy czy 
środowiska lokalnego. Cieszy się z sukcesów własnych oraz innych. Godzi się 
z porażkami, ale jednocześnie wytrwale szuka rozwiązań. 

 Rozważny i krytyczny 
Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości 
o zdrowie. Selekcjonuje informacje płynące ze świata zewnętrznego. Odróżnia fikcję od 
świata zewnętrznego. 

 Uczciwy i prawy 

Stara się zdobywać zaufanie innych, wybierając zachowania szczere. Potrafi przyznać 
się do błędu czy zachowania nieuczciwego i ponosi jego konsekwencje. 

1.5 Ewaluacja 
Działania Programu będą monitorowane w trakcie roku szkolnego i modyfikowane, gdy zajdzie 
taka potrzeba na wniosek uczniów, nauczycieli i rodziców. Szczególną uwagą objęty będzie 
obszar " Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek”. Ewaluacja będzie miała 
za zadanie pokazać, jak w naszej szkole wprowadzane są treści mające ułatwić dzieciom 
odnalezienie się w realności dzisiejszego systemu edukacji i w przyszłości w obszarze wyboru 

zawodu, jaki sposób dzieci rozwijają umiejętności samopoznania, decydowania o sobie i 
orientacji w otaczającym świecie.
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2. Zadania wychowawczo-profilaktyczne, osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas I-III 
 
 UKIERUNKOWANIE UCZNIA KU WARTOŚCIOM 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
 
Propagowanie świata wartości 
 

- ma świadomość wartości 
uznanych przez środowisko 
domowe, szkolne, lokalne i 
narodowe, międzykulturowe 
 -ma potrzebę aktywności 
społecznej opartej o te wartości; 

- pełnienie różnych funkcji w klasie oraz 
w szkole  
- poznanie regulaminów oraz praw i 
obowiązków  
- udział w różnych imprezach szkolnych i 
klasowych 
 - lekcje z pedagogiem lub psychologiem   
- udział w zewnętrznych imprezach 
kulturalnych i wycieczkach 
 - apel szkolny połączony z powitaniem 
pierwszoklasistów i  ślubowanie  
pierwszaków 

Wychowawcy klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dyrektor, V-ce 
Dyrektor oraz 
wychowawcy klas I 

Cały rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dzień rozpoczęcia 
nowego roku 
szkolnego 

 
Okazywanie szacunku innym ludziom 
 
 
 

- zna podstawowe zwroty 
grzecznościowe  
- potrafi zachować się w różnych 
sytuacjach 
 - pomaga innym gdy dostrzega, iż 
znajduje się w potrzebie 

- udział w  różnych akacjach 
charytatywnych np. Pola nadziei, Dzień 
Wolontariusza, Dzielimy się chlebem i 
radością,  Zakochani dla chorych, itp. 
- organizacja imprez i przedstawień z 
różnych okazji np. Dzień Nauczyciela, 
Dzień Babci i Dziadka, WOŚP, Dzień 
Rodziny, Dzień Chłopaka, Dzień Kobiet , 
Jasełka połączone z wigiliami 
klasowymi, 
 Choinka noworoczna, 
 andrzejki klasowe, mikołajki, 
walentynki 
 - realizacja programu ,, Spójrz inaczej” - 
lekcje z pedagogiem i psychologiem ( 
według potrzeb klasy) 
 

Nauczyciel religii  
 
 
 
 
Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok  
 
Według 
harmonogramu 
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Propagowanie postawy 
proekologicznej 
 
 
 
 

- wie jak należy dbać o przyrodę 
 - potrafi odróżnić zachowania 
ekologiczne od tych szkodzących 
środowisku  
- dba o najbliższe otoczenie m.in. 
segreguje odpady, dba o czystość 
otoczenia 

- lekcje poświęcone tej tematyce 
 -uczestnictwo w konkursach 
związanych z tematyką ekologiczną: 
Błękitny Festiwal 
 -działania ekologiczne: „Sprzątanie 
świata”, ,, ,,Zbieranie baterii , zdrowe 
jedzenie, 
- wycieczki np. do lasu, parku 
- segregacja śmiecie w szkole, zwłaszcza 
makulatury i nakrętek 
-Dzień jesieni, Dzień Ziemi,  
- projekty edukacyjne 

Wszyscy 
nauczyciele 
 
 
 
 
Nauczyciel 
przyrody 

Cały rok szkolny 
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AKTYWNY UDZIAŁ W ŻYCIU KULTURALNYM  SZKOŁY, ŚROWISKA LOKALNEGO ORAZ KRAJU 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
Kształtowanie postaw obywatelsko – 
patriotycznych. 
 

-zna tradycje szkoły, środowiska 
lokalnego oraz tradycje 
narodowe,  
-kultywuje tradycje związane z 
najbliższą okolicą, krajem 
 - zna symbole narodowe i 
europejskie 

-uczniowie kultywują tradycje 
związane z najbliższą okolicą, krajem  
-poznają symbole narodowe i 
europejskie 
 -uczestniczą w uroczystościach o 
charakterze szkolnym i państwowym   
- apele szkolne np. z okazji 
Narodowego Święta Niepodległości, 
Święto Konstytucji 3 Maja, Święto 
Pracy i Dzień Zwycięstwa, Mamy 
Niepodległą, Dzień języków obcych 
- Dzień Patrona i udział w wyborach 
do SU 
- zajęcia edukacyjne  
- lekcje muzealne  
-projekty edukacyjne 
 -wycieczki - wyjście na cmentarz  i 
zapalnie zniczy  

Wszyscy nauczyciele 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nauczyciel religii 

Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
listopad 
maj 
 

 
Poznawanie różnych dzieł kulturalnych 
oraz współtworzenie ich na poziomie 
swoich możliwości 
 

- zna dzieła kulturalne z różnych 
dziedzin  
-potrafi wyrażać się za pomocą 
różnych środków artystycznych 

-projekty edukacyjne 
 -pogadanki 
 -literatura, filmy, wystawy 
tematyczne , gazetki 
 -udział w uroczystościach 
 -wycieczki ( teatr, kino, muzeum 
etnograficzne, itp.) 
- spotkania autorskie  
-projekty edukacyjne  
- Konkurs Bożonarodzeniowy 
- cykliczne koncerty Filharmonii 
Zielonogórskiej 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Raz w miesiącu 
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ROZWJANIE UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
Wzajemne poznanie się. 
 

- aktywnie i w twórczy sposób 
bierze udział w różnych 
działaniach  
- potrafi wskazać swoje cechy i 
zaprezentować swoje zdanie 
przed grupą 

-uczniowie biorą udział w zabawach 
integrujących grupę lub zespół 
klasowy  
-udział w uroczystościach klasowych 
i szkolnych 

Wychowawcy 
 Pedagog  
Psycholog 

Cały rok 

 
Wyposażenie ucznia w umiejętności 
niezbędne do współdziałania w zespole. 
 
 

-zna zasady bezpiecznego i 
kulturalnego zachowania się  
- współpracuje w grupie realizując 
różne zadania  
-jest empatyczny 
 - potrafi w pokojowy sposób 
rozwiązywać konflikty i 
zachowywać się w sytuacjach 
problemowych  
- rozpoznaje zachowania 
agresywne 

- zapoznanie uczniów z normami 
współżycia społecznego poprzez:  
- doskonalenie kompetencji 
emocjonalnych i społecznych  
 - warsztaty z psychologiem, 
pedagogiem oraz innymi 
specjalistami  różnych instytucji  
-współpraca w zespołach, 
-realizacja projektów,  
-realizacja programów 
profilaktycznych np. ,, Przyjaciele 
Zippiego” , ,, Spójrz inaczej”, ,, 
Saper” , itp. 
- porady i konsultacje, mediacje 
 - tworzenie kodeksów klasowych 

Wychowawcy  
Pedagog Psycholog 

Cały rok 
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WZMACNANIANIE POCZUCIA WŁASNEJ WARTOŚCI 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Rozwój osobowości ucznia. 
 

- jest autorefleksyjny  
- kontroluje własne zachowanie 
 - wykorzystuje własny potencjał 
 - ma motywację do nauki 
 - posiada rozbudzoną ciekawość 
poznawczą 
 - wie jak się uczyć  
- potrafi radzić sobie z własnymi 
ograniczeniami  
- rozwija swoje zainteresowania i 
zdolność twórczego myślenia  
- ma wykształconą hierarchę 
wartości 
 - zna różne techniki uczenia się 

-wspomaganie umiejętności 
samopoznania poprzez 
wykorzystywanie sytuacji 
szkolnych do treningu 
rozpoznawania własnych  emocji, 
uczuć, predyspozycji i deficytów,  
-stymulowanie rozwoju 
samoakceptacji i samokontroli:  

 wdrażanie do 
samooceny,  

  motywowanie do nauki 
szkolnej,  

- stwarzanie warunków do 
realizowania działań 
wynikających z zainteresowań 
- lekcje pozalekcyjne, kółka 
 - porady i konsultacje 
 - lekcje wychowawcze  
- praca z uczniem zdolnym, 
 - praca z uczniem o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych; 

 lekcje wyrównawcze, 
korekcyjno-
kompensacyjne 

 - uczestnictwo w konkursach 
szkolnych i  ogólnopolskich o 
różnym charakterze ( 
matematyczne, polonistyczne, 
plastyczne, artystyczne, 
sportowe) 
 

Wychowawcy Pedagog 
psycholog  

Cały rok szkolny 
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Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu 
własnych predyspozycji i określaniu 
dalszej drogi edukacji 
 

- w sposób zorganizowany i 
świadomy kształci się  
- jest świadomy swoich słabości 
oraz  mocnych stron 

- spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów np. lekarz, 
stomatolog, programista, itp. 
 -wycieczki do różnych miejsc 
pracy np., bank, sklep, zakład 
fryzjerski, itp. 
- testy predyspozycji, zajęcia z 
pedagogiem i psychologiem na 
temat uczenia się, przekazywanie 
przez nauczycieli różnych technik 
uczenia się 

Wychowawca, doradca 
zawodowy, pedagog 
szkolny, psycholog 

Cały rok szkolny 

 
 
 
PROPAGOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
Propagowanie zdrowia fizycznego 
 

- wie jak należy dbać o własne 
zdrowie  
- wie, że szczepienia przeciwko 
chorobom są konieczne 
 - aktywnie spędza czas wolny  
-zna zasady higieny oraz zasady 
bezpieczeństwa,  w tym także 
drogowego,  
-zna podstawowe zasady 
żywienia 
- zna zasady bezpieczeństwa 
związane z Covid- 19 

- wdrażanie do dbałości o własne 
zdrowie, zapoznanie z rodzajami 
szczepień ( w tym przeciwko 
Covid- 19): pogadanka, 
prezentacja, 
- zapoznanie z podstawowymi 
przepisami ruchu drogowego i 
sposobów poruszania się po 
drodze ( ćwiczenie praktyczne w 
terenie) 
-współpraca z pielęgniarką 
szkolną. 
-rozmowa na temat zdrowego 
stylu życia ( przygotowanie 
zdrowego bufetu) 
informowanie uczniów o 

Wychowawcy 
 Pedagog  
Psycholog  
Pielęgniarka 

Cały rok według 
harmonogramu 
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sposobach uniknięcia choroby 
poprzez podnoszenie odporności 
i przestrzeganie podstawowych 
zasad higieny zwłaszcza związane 
z przestrzeganiem procedur 
związanych z Covid- 19; 
 -zachęcanie do aktywnego 
spędzania wolnego czasu,  
-wycieczki, zabawy ruchowe w 
czasie przerw, 
 zawody sportowe ( Dzień Sportu) 
-uświadomienie, że każdy rodzaj 
ruchu sprzyja zdrowiu i kształtuje 
charakter.  
-realizacja programu profilaktyki  
- udział w projekcie ,, Szklanka 
mleka”,  
 - spotkanie z policjantem lub 
pracownikiem straży miejskiej, 
strażakiem, technikiem 
medycznym i pogadanka na 
temat bezpieczeństwa 
- praktyczny udział w Dniu 
Pierwszej Pomocy 
 

Propagowanie zdrowia psychicznego 
 

- uczeń rozpoznaje emocje  
- wyraża swoje emocje przy 
pomocy piktogramów, dramy, 
różnorodnych artystycznych form 
wyrazu;  
- panuje nad emocjami i wyraża je 
w sposób umożliwiający 
współdziałanie w grupie oraz 
adaptację w nowej grupie;  
-odczuwa więź uczuciową i 

- zajęcia z wychowawcą 
 - zajęcia z pedagogiem i 
psychologiem (program 
„Przyjaciele Zippiego” w 
wybranych klasach , program 
„Spójrz inaczej”, „Saper” ) 
-respektowanie ustaleń „Karty 
oceny zachowania”  
-udział w kółkach zainteresowań  
-udział w konkursach i zawodach 

Wychowawca Pedagog 
Psycholog 
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potrzebę jej budowania, w tym 
więzi z rodziną, społecznością 
szkoły i wspólnotą narodową 

- uczestnictwo w zabawach 
przygotowanych z okazji Dnia 
Dziecka- festyn szkolny 

 
 
POMOC DZIECIOM ROZWIJAJĄCYCH SIĘ W NIEHARMONIJNY SPOSÓB 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb 
i możliwości uczniów. 

 
- radzi sobie w różnych sytuacjach 
problemowych 
 

-przeprowadzenie badania 
dojrzałości szkolnej w klasie 
pierwszej ( w klasie II i III diagnozy 
wstępnej i końcowej) wg 
procedury: a)przygotowanie 
materiałów do diagnozy 
 b)opracowanie wyników 
c)wyłonienie uczniów 
wymagających wsparcia i uczniów 
zdolnych 

Wychowawca Pedagog 
Psycholog 

Wrzesień i 
czerwiec oraz cały 
rok według 
potrzeb 

Organizowanie pomocy w niwelowaniu 
deficytów rozwojowych i trudności 
szkolnych.  
 
 
Wspieranie uczniów rozwijających się w 
sposób przyspieszony 

- radzi sobie w różnych sytuacjach 
problemowych 
 
 

-kierowanie uczniów na badania 
specjalistyczne  
-organizacja zajęć 
wspomagających w szkole: 

 wyrównawczych  
 korekcyjno-

kompensacyjnych - 
logopedycznych  

 rewalidacyjnych  
 terapeutycznych  

- udział w zajęciach rozwijających 
uzdolnienia  

 - przygotowanie i udział 
w wybranych konkursach 
z  cyklu  Łowcy Talentów,  

 Omnibusek,  

Wychowawca Pedagog 
Psycholog Logopeda 

Cały rok  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Od X- IV 
 
 
Marzec  
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 Kangur matematyczny 
  Szkolny Mam Talent,  
 Szkolny Konkurs 

Recytatorski na poziomie 
klas I- III oraz udział 
laureatów w konkursach 
gminnych i powiatowych 
( recytatorskich),  

 konkurs piosenki 
angielskiej,  

 plastyczny konkurs 
rysunkowy dla klas I,  

 konkurs matematyczny, 
 liga matematyczna,  
 konkurs o gminie,  
 konkurs teatralny, itp. 

 

 Luty i marzec  
Maj 
XII- II 
 
 
 
 
 
 
IV- V 
 
 
 
 
 
 
 
III- IV 

 
Wspomaganie rodzin niewydolnych 
materialnie oraz wychowawczo 
 

- otrzymuje pomoc w równych 
sytuacjach życiowych 
 - wie, gdzie zwrócić się o pomoc, 
gdy doświadcza problemów 

-udzielanie rodzicom porad 
dotyczących  korzystania z 
pomocy odpowiednich instytucji 
m.in. MOPR, itp  
- organizowanie pomocy 
materialnej na terenie szkoły: * 
pomoc w uzyskaniu środków na 
żywienie dzieci * paczki 
świąteczne * dofinansowanie 
wycieczek szkolnych *zwolnienia 
z opłat PZU  
-udzielanie rodzicom porad 
odnośnie rozwiązywania 
problemów wychowawczych  

Wychowawcy  
Pedagog 
Sekretariat szkoły 

Cały rok 
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POMOC RODZICOM, NAUCZYCIELOM W ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 
 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

 
 
Współdziałanie z rodzicami, z różnymi 
środowiskami, organizacjami i 
instytucjami, na rzecz tworzenia 
warunków umożliwiających rozwój 
dziecka 
 

- uczeń czuje się bezpiecznie w 
szkole, ponieważ jest świadomy 
współpracy szkoły w rodzicami  
- uczeń wie, gdzie należy szukać 
wsparcia w trudnych sytuacjach,  
- samodzielnie lub we współpracy 
rozwiązuje różne problemy 
 - posiada podstawową wiedzę na 
temat swoich praw oraz 
obowiązków  
- jest świadomy zagrożeń jakie 
istnieją współcześnie, wie czym 
jest uzależnienie od alkoholu, 
narkotyków, nikotyny, dopalaczy 
lub inne uzależnień 
behawioralnych-potrafi podać 
przyczyny i skutki uzależnienia 
 

- bieżące informowanie rodziców 
o sytuacji dziecka w szkole i poza 
nią.  
- dostarczenie aktualnych 
informacji rodzicom, 
nauczycielom, opiekunom na 
temat skutecznych sposobów 
prowadzenia działań 
wychowawczych i 
profilaktycznych poprzez 
spotkania ze specjalistami. 
- indywidualne rozmowy z 
uczniem i rodzicem 
 - konsultacje dla rodziców 
 - podejmowanie wspólnych 
inicjatyw w zakresie 
rozwiązywania trudności lub 
eliminowania zagrożeń 
 - zapoznanie rodziców z 
Konwencją o Prawach Dziecka, 
Statutem Szkoły i regulaminami, 
programami  
- udostępnianie wykazu instytucji, 
gdzie można uzyskać pomoc 
specjalistyczną 
- doskonalenie kompetencji 

Wszyscy nauczyciele 
Pedagog Psycholog 

Cały rok 
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nauczycieli i wychowawców w 
zakresie profilaktyki używania 
niebezpiecznych środków i 
substancji, a także norm 
rozwojowych i zaburzeń zdrowia 
psychicznego wieku rozwojowego 
poprzez uczestnictwo np. w 
radach szkoleniowych, kursach i 
szkoleniach 
 

 
 

3. Zadania wychowawczo-profilaktyczne i osiągnięcia ucznia przewidziane na poziomie klas IV-VIII 
POSZANOWANIE GODNOŚCI WŁASNEJ I PRAW KAŻDEGO CZŁOWIEKA 

 

 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

Zapoznanie z prawami i obowiązkami człowieka -wie jakie 
międzynarodowe 
dokumenty określają 
prawa człowieka - zna 
swoje prawa i obowiązki 
jako ucznia, dziecka, 
członka rodziny i 
społeczeństwa wie, gdzie i 
do kogo może się zwrócić 
w przypadku naruszenia 
jego godności 

- analiza różnych dokumentów m.in. 
Konwencji Praw Dziecka, Statutu 
szkoły, szkolnego systemu 
oceniania, kodeksów klasowych 

- lista adresów instytucji 
pomocowych 
- indywidualne poradnictwo 
(pedagog, psycholog, wychowawca, 
dyrekcja) 

Wychowawcy klas Cały rok szkolny 

Kształtowanie szacunku dla własnej osoby i dla 
innych 

- dostrzega w sobie i 
innych pozytywne cechy 
- traktuje wszystkich z 
szacunkiem 

- szanuje inność 
- rozumie różnice 

i podobieństwa w 
przeżywaniu świata 
- umie postrzegać 

- pokaz tablic, schematów 
- mini wykład 
- rozmowy dyskusje, burze mózgów 
- realizacja programu ,,Spójrz 
inaczej", 

- lekcje przyrody-obszar tematyczny 
,, Uważaj na siebie i innych również 
poza domem", ,, Odkrywamy 
tajemnice zdrowia" 

Wszyscy nauczyciele 
Nauczyciel przyrody 

 

Cały rok 
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człowieka jako system 
wartości 
- prezentuje postawę 
szacunku dla własnego 
ciała i innych ludzi 
- rozróżnia przejawy braku 
szacunku dla ciała 
- zna sposoby ochrony 
własnej intymności 

- lekcję „Wychowanie do życia w 
rodzinie"-  

- Nasze prawa i obowiązki - lekcja/ 
prezentacja multimedialna -
Integracja europejska - lekcja 

Kształtowanie postawy zrozumienia i tolerancji 
dla każdego ludzkiego istnienia 

- potrafi wejść w dialog z 
osobami o odmiennych 
potrzebach, 
możliwościach i poglądach 
oraz wyznających inne 
wartości 
- obdarza szacunkiem ludzi 
o odmiennych 
możliwościach, 
narodowości, pochodzeniu 

- pogadanki, program WDŻR 
- wykłady 
- zajęcia integrujące 
- program "Spójrz inaczej" 
- l. przyrody "Różnorodność 
krajobrazów Ziemi" 
- warsztaty, projekt 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
własne zdrowie i rozwój 

- zna, rozumie, akceptuje i 
szanuje swój organizm 
- potrafi wyrazić co czuje 
- radzi sobie w sytuacjach 
wyboru 
- umie ustalić i zaplanować 
działania służące 
rozwojowi 
- umie racjonalnie 
wykorzystać czas wolny 
- promowanie koncepcji 
"Szkoły promującej 
zdrowie" podczas różnych 
lekcji i zajęć 

- dyskusje, burze mózgów, scenki i 
inne 
- wykazy, listy zachowań 
- arkusze z planem dnia 
- udział w konkursach 
- projekty edukacyjne 

Wychowawcy, 
pedagog, specjaliści, 
nauczyciele biologii i 
przyrody 

Cały rok szkolny 

Kształtowanie postawy proekologicznej - ma świadomość roli 
człowieka w 
przekształcaniu siebie i 

- mini wykład 
- dyskusja 
- udział w akcjach: Sprzątanie Świata, 

Nauczyciele przyrody, Cały rok 
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środowiska 
- ma świadomość zagrożeń 
jakie niesie cywilizacja 
- zna zasady dotyczące 
ochrony środowiska i 
przyrody 
- podejmuje działania na 
rzecz ochrony środowiska 

Święto Ziemi 
- udział w konkursach szkolnych, 
międzyszkolnych 
- projekty edukacyjne 
- dyskusje, prelekcje, spotkania 
- działania na rzecz przyrody 
- współpraca z nadleśnictwem, 
samorządem lokalnym 

biologii, geografii 

Nauczyciele klas I-III 

Kształtowanie kultury osobistej - potrafi zachować się w 
różnych sytuacjach 
- szanuje wszystkich ludzi 
- potrafi słuchać i 
odpowiadać na pytania 
- umie się właściwie 
zachować w sytuacjach 
wymagających kontaktów 
społecznych 
- potrafi rozwiązywać 
konflikty w szkole i w 
domu 

- udział w życiu klasy, szkoły 
- pełnienie różnych funkcji w klasie i 
w szkole 
- uczestniczenie we wspólnych 
wycieczkach 
- system oceniania w szkole 
- drama, burza mózgów  
- pogadanka 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 
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POSZANOWANIE WSPÓLNEGO DOBRA 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
mienie klasy i szkoły, za wspólne dobro 

- respektuje prawo szkolne 
- szanuje mienie swoje i 
innych 
- jest gotowy do 
podejmowania działań na 
rzecz klasy, szkoły 
- reaguje na przejawy 
wandalizmu wśród 
kolegów -potrafi przyznać 
się do winy i naprawić 
szkody 

- powierzanie uczniom funkcji w 
klasie i w szkole związanych z 
utrzymaniem ładu, porządku i 
dyscypliny 
- udział uczniów w przygotowaniu 
imprez szkolnych, konkursów 
- przestrzeganie zasady 
odpowiedzialności za wyrządzone 
zniszczenia 
- działalność w samorządzie, 
propagowanie idei wolontariatu i 
pomocy koleżeńskiej 

Wszyscy nauczyciele 
Wychowawcy 

Cały rok  

Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za siebie 
i innych 

-wie, że zdrowie człowieka 
zależy również od niego 
samego 
- zna zasady zdrowego stylu 
życia 
-przestrzega zasady 
bezpieczeństwa w szkole i 
podczas wycieczek, zabaw 
posiada nawyki higieniczne 

utrwalanie przepisów bhp i p-poż. 
zasad  poruszania się po szkole, po 
ulicy, w środkach lokomocji 
spotkanie ze specjalistami 
realizacja zajęć z programem 
profilaktycznym dotyczącym zdrowia 

Cały rok Wszyscy 
nauczyciele 
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Kształcenie postawy szacunku dla przeszłości i 
tradycji literackiej jako postawy tożsamości 
narodowej. 

- jest zainteresowany 
kulturą w środowisku 
lokalnym, 

- ma potrzebę 
uczestniczenia w 
wydarzeniach lokalnych, -
rozumie wartość języka 
ojczystego oraz jego 
funkcję w budowaniu 
tożsamości narodowej 
oraz tożsamości 
wspólnoty: rodzinnej, 
narodowej i kulturowej 
- ma szacunek do wiedzy 
oraz wyrobiona pasję 
poznawania świata 
- stosuje zdobyte 
wiadomości 
- dostrzega wartość: 
prawdy, dobra, piękna, 
szacunku dla człowieka, 
oraz kieruje się tymi 
wartościami 

- omawianie różnych tekstów 
kultury podczas lekcji, 
- dbałość o podręczniki szkolne i 
książki wypożyczone z biblioteki, 
- wykorzystywanie tekstów kultury 
do budzenia szacunku dla osiągnięć 
dawnych pokoleń (dostrzeganie 
ponadczasowości utworów), 
- dostrzeganie związków literatury 
lub twórców ze środowiskiem 
lokalnym, ojczyzną, historią, 
- udział w życiu społeczności 
lokalnej, np. spektakle teatralne, 
wiersze i piosenki polskie, 

- dbanie o piękno i poprawność 
języka polskiego 
- zachęcanie do samokształcenia 
poprzez docieranie do informacji 
zawartych w tekstach kultury i innych 
źródłach 

n. j. polskiego                  
 
 
 
 
 
 
wychowawcy 

cały rok szkolny  
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WRAŻLIWOŚĆ I ODRÓŻNIANIE DOBRA OD ZŁA 
 

    

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Kształtowanie umiejętności hierarchizacji wartości 
i uświadomienie pojęć: dobro i zło 

- zaczyna poszukiwać 
wartości w życiu 
- rozumie i potrafi 
odróżnić dobro od zła 
- próbuje dokonywać 
wyborów wartości 
i prezentować określone 
postawy 
- zna pojęcia: 
konsekwencja, 
odpowiedzialność 
-ma świadomość, że 
rodzina i dom rodzinny to 
miejsce, gdzie dzieci uczą 
się odróżniać dobro od zła 

zna podstawowe problemy 
ludzkości występujące 
współcześnie 

-rozmowa na temat wartości  
-burza mózgów, pogadanka 

- praca w grupach 
- scenki, dyskusje 
- drama 

- Współczesne konflikty - warsztaty 
na temat wskazywanie dobra i zła w 
postępowaniu bohaterów lektur, 
- szukanie w nich wzorów do 
naśladowanie 

 

Wszyscy nauczyciele Cały rok 

Uwrażliwianie na krzywdę innych - dostrzega i reaguje na 
krzywdę innych 
- jest gotowy pomóc 
pokrzywdzonym 
wie do kogo się zwrócić o 
pomoc 

- analiza Konwencji Praw Dziecka 
- scenki (krzywdzenie ludzi, zwierząt) 

- tworzenie listy zachowań w 
określonych sytuacjach 
- spotkanie z pedagogiem, 
psychologiem, funkcjonariuszem 
Policji 
- informacja wychowawcy gablota 
pedagoga 

 

Wychowawcy, 
Pedagog 
Psycholog 

Cały rok 
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KOMUNIKATYWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚĆ SŁUCHANIA 
 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

 
OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

Zapoznanie uczniów z kanałami komunikacji - potrafi zastosować różne 
kanały komunikacji jest 
uważnym odbiorcą 

- lista kanałów komunikacji (słowo, 
gest, mimika, itp.) 

- scenki i burze mózgów 
- prezentacje multimedialne 

Pedagog 
Psycholog 
Wychowawcy 

Cały rok 

Kształtowanie postaw asertywnych - stara się być asertywnym 
- rozróżnia zachowania 
asertywne od 
agresywnych i uległych 
wie, że każda forma 
agresji rani drugiego 
człowieka  
potrafi zaprezentować 
swoje własne poglądy nie 
raniąc uczuć innych jest 
zdolny do kompromisu 

- lista zachowań agresywnych, 
uległych  
- analiza sytuacji życiowych 
- scenki 

-warsztaty z pedagogiem 
psychologiem, realizacja programu 
,, Saper", ,, Spójrz inaczej  
Dramy 

Pedagog psycholog 
Wychowawcy  

Cały rok  

Kształtowanie postawy dialogu - jest dobrym słuchaczem 
- szanuje zdanie innych 

- jest tolerancyjny cechuje 
go empatia  
- potrafi komunikować się 
w sytuacjach oficjalnych i 
nieoficjalnych  
- nawiązuje i podtrzymuje 
kontakt z osobami, które 
mają trudności w 
komunikowaniu się. 

- scenki, omawianie sytuacji 
komunikacji 
- omówienie i ustalenie zasad 
dobrej dyskusji (lista) 

- prowadzenie dyskusji, drama 
- warsztaty 

Nauczyciel j. polskiego Cały rok 

Zapoznanie z zasadami postępowania w grupie, 
współdziałania, wspólnego rozwiązywania 
problemów 

- umie pracować w grupie 
wg określonych zasad 

- wypełnianie plansz 
- dyskusja, burza mózgów 

- sporządzanie listy cech dobrej 
grupy  

Pedagog, psycholog 
Wychowawcy 

 

Cały rok 
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SAMODZIELNOŚĆ W PEŁNIENIU RÓL SPOŁECZNYCH 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Przygotowanie uczniów do pełnienia ról 
społecznych 

- w klasie 
- w szkole 
- w rodzinie 

- w środowisku lokalnym w państwie 

- potrafi pełnić wyznaczone role w 
samorządzie klasowym, szkolnym, w 
środowisku 

- potrafi podjąć samodzielną decyzję 
- jest komunikatywny 

- potrafi odróżnić dobro od zła -
dostrzega potrzeby innych ludzi 

- wybór samorządu klasowego, 
szkolnego 
- przydzielenie obowiązków uczniom 
- analiza prawa szkolnego 
- praca w różnych komisjach 

Opiekun 
samorządu 
szkolnego 

Wychowawcy 

Czerwiec 

Wrzesień 

Przygotowywanie uczniów do pracy w 
grupach 

- umie pracować w grupie 
- jest asertywny 

-przejawia inicjatywę w organizacji 
różnych uroczystości, imprez 

- włączanie uczniów w organizację 
akademii, uroczystości, apeli praca w 
zespołach podczas lekcji 
wychowawczych 

 

Wychowawcy 

 

Cały rok  
 

Kształtowanie umiejętności pomagania 
innym i szacunku dla osób starszych 

- zauważa potrzeby innych 
- służy pomocą uczestnicząc w 
różnych akcjach humanitarnych 

umie pozyskać dorosłych do 
współpracy 

- akcje , zbiórki na rzecz innych -
odwiedziny chorych kolegów i 
koleżanek 

- współpraca z rodzicami, rodziną -
przygotowanie kart świątecznych i 
życzeń dla emerytowanych 
nauczycieli 

Wychowawcy 
Nauczyciel religii 

Cały rok 
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Przygotowanie uczniów do pełnienia ról w 
rodzinie 

- zna role członków rodziny 
- docenia role członków rodziny 
- stara się być dobrym dzieckiem 

- potrafi podać cechy dobrego ojca, 
matki 

- dramy 
- odgrywanie ról                                                               
Wywiady 

,, Rodzina to my" 

Wychowawcy 
Nauczyciel WDŻR 

Cały rok 

Przygotowanie uczniów do wyboru dalszej 
drogi kształcenia i zawodu 

- planuje karierę zawodową 
- podejmuje świadome i trafniejsze 
decyzje edukacyjne 
- świadomie podejmuje wszelkie 
działania 
- ma wykształconą motywację 
wewnętrzną 

- rozumie rolę kształcenia 
ustawicznego 

-diagnoza preferencji społeczno- 
zawodowych (wywiad, 
kwestionariusz ankiety) 
-zajęcia grupowe służące 
rozbudzeniu świadomości 
konieczności planowania własnego 
rozwoju i kariery zawodowej, 
umożliwiające poznanie siebie i 
swoich predyspozycji zawodowych -
warsztaty doskonalące umiejętności 
w zakresie komunikacji 
interpersonalnej i współdziałania w 
grupie, radzenie sobie ze stresem 
-udostępnianie informacji o 
zawodach, szkołach 

-spotkania z przedstawicielami 
różnych zawodów 

-udzielanie indywidualnych porad 
uczniom 
-organizowanie wycieczek 

Doradca 
zawodowy 
Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 
Wszyscy 
nauczyciele 

Wg 
harmonogramu 
Bieżąca praca 

Kształtowani umiejętności uczestniczenia 
w kulturze polskiej i europejskiej w jej 
wymiarze symbolicznym i aksjologicznym 

- potrafi wskazać osoby, które 
stanowią dla niego autorytet, chętnie 
naśladuje te postawy 
- potrafi reprezentować swoją wiedzę 
na temat kultury polskiej i 
europejskiej 
- jest aktywny i samodzielny 
- uczestniczy w różnych imprezach 
kulturalnych 

-wyszukiwanie w tekstach ważnych 
postaw w tym pełnionych przez 
bohaterów ról społecznych, 
- samodzielne wykonywanie zadań, 
- wypełnianie przydzielonych ról 
podczas pracy w grupach lub parach, 
- prezentacja prac na forum klasy: 
Pisemnych, ustnych, plastycznych i 
innych  

n. j. polskiego cały rok szkolny 
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POCZUCIE WIĘZI Z KRAJEM I REGIONEM ORAZ SZACUEK DLA INNYCH KULTUR I NARODOWOŚCI 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Zapoznanie z najbliższą okolicą szkoły i z 
miastem 

-orientuje się w topografii osiedla, 
dzielnicy, miasta i gminy                               
-umie wymienić najważniejsze 
instytucje i urzędy, ciekawe miejsca 

- wycieczki po najbliższej okolicy 
- układanie planów, tras wycieczek 
- praca z mapą 
- konkursy 

- koło podróżnicze                                 
Lekcje historii: Wielka i mała ojczyzna   
Nasze polskie symbole                             
Legendarne początki 

 

Nauczyciele historii       

Nauczyciel 
przedmiotu i 
wychowawcy 

Cały rok 

 

Wyposażenie uczniów w wiedzę o 
regionie oraz o innych kulturach i 
narodowościach 

- umie określić położenie regionu, 
cechy gospodarcze i 
geograficzne, 

- zna historię regionu, jego 
zabytki i sylwetki wybitnych 
Wielkopolan 

- świadomie dąży do 
wzbogacania swojej wiedzy o 
regionie 

- działalność kółka podróżniczego 
- wycieczki 
- wyjścia do muzeów, na wystawy 
- uroczystości szkolne 

- lekcje przyrody, historii, j.polskiego, 
geografii 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 
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ROZWIJANIE TALENTÓW I ZAINTERESOWAŃ 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Rozwijanie zainteresowań dziecka  -zna i potrafi korzystać z różnych 
źródeł informacji 
-wykazuje ciekawość i przejawia 
zainteresowanie życiem kulturalnym 
w szkole, w regionie, w kraju 

-zajęcia w bibliotece, lekcje 
informatyki -spotkania z ciekawymi 
ludźmi -wycieczki do muzeów, 
teatrów, na wystawy itp. 
-koła zainteresowań i konkursy -
stosowanie aktywizujących metod 
pracy na lekcji -przygotowanie zadań 
ponadprogramowych - koło 
podróżnicze 

Wszyscy 
nauczyciele 

 

Cały rok  
 

Pobudzanie i pielęgnowanie inwencji 
twórczej dziecka 

-potrafi zaprezentować swoje 
osiągnięcia 
-samokrytycyzm 
-gotowość do podejmowania zadań  
odpowiadającym zainteresowaniom i 
zdolnościom 
-potrafi myśleć w sposób twórczy zna 
techniki przyswajania wiedzy 

-tworzenie albumów, gazetek, 
wystawek 
-prezentowanie osiągnięć pracy 
-koła zainteresowań: teatralne, 
muzyczne, informatyczne, sportowe, 
plastyczne 
-ocena własnej pracy 
-system oceniania motywujący do 
dalszej aktywności twórczej 
-zajęcia z psychologiem i pedagogiem 
rozwijające twórcze myślenie 

 

 cały rok szkolny  

Promowanie zdrowej rywalizacji i 
współzawodnictwa 

-potrafi cieszyć się ze zwycięstwa 
swojego kolegi, grupy 
-umie ocenić swoje osiągnięcia i 
odnieść się do nich krytycznie 

umie zaakceptować porażkę 

-ocena swoich prac i prac kolegów 
-nauka argumentacji 
-uczestnictwo w komisjach różnych 
konkursów 
-wystawy prac 
-nagradzanie osiągnięć 
-prezentacje uczniowskie 
-zawody sportowe i konkursy 
 

Wszyscy 
nauczyciele 

Nauczyciel wf 

Cały rok szkolny 
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DBAŁOŚĆ O SWOJE ZDROWIE 
 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

 
OSIĄGNIĘCIA UCZNIA 

 
SPOSOBY REALIZACJI 

OSOBY 
ODPWIEDZIALNE 

 
TERMINY 

Kształtowanie właściwych nawyków 
higienicznych 

-zna i przestrzega zasady higieny 
osobistej 
-dba o wygląd zewnętrzny (czystość 
ciała i odzieży, butów) 
-jest świadomy zagrożeń związanych 
z nieprzestrzeganiem higieny -wie, 
że dojrzewanie to złożony proces 
dotyczący ciała, psychiki, emocji, 
intelektu, życia duchowego -zna 
podstawowe przejawy dojrzewania 
biologicznego u dziewcząt i 
chłopców 
-rozumie i akceptuje zmiany jakim 
podlega jego ciało 
-uświadamia sobie procesy 
związane z własną płciowości 

-pogadanki wychowawcy 
-filmy DVD 
-referaty związane z chorobami 
zakaźnymi spowodowanymi 
nieprzestrzeganiem zasad higieny 
-pogadanka 
realizacja programu ,, Szkoła 
promująca zdrowie" 
- l.przyrody,, Odkrywamy tajemnice 
zdrowia" 

 

Nauczyciel 
przyrody 
Nauczyciel biologii 
Pedagog 
Wychowawca 
Pielęgniarka 

Wg 
harmonogramu 

Kształtowanie potrzeby i umiejętności 
dbania o własne ciało, zdrowie i 
sprawność fizyczną. 

-umie wybrać właściwe formy 
spędzania wolnego czasu  
-zna skutki działania środków 
uzależniających 

-przejawia gotowość prowadzenia do 
aktywnego i zdrowego trybu życia, 
zna zasady tworzenia Szkoły 
Promującej Zdrowie 
- zna rodzaje szczepień i rozumie 
konieczność ich stosowania, 
- dostrzega zmiany cywilizacyjne w 
świece i konieczność  dostosowania 
się do nich ( m.in. szczepienia 
przeciwko Covid- 19) 

-pogadanki dotyczące aktywnego i 
zdrowego trybu życia  
-udział w zajęciach sportowych i 
rekreacyjnych 
- pogadanki, prezentacje nt. chorób 
zakaźnych, profilaktyki szczepień ( w 
tym Covid- 19) 
 

Nauczyciel WDŻ 
Pedagog, 
psycholog 
Wychowawcy 

Wg 
harmonogramu 
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Wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa i wyrabianie czynności 
wobec zagrożeń dla zdrowia fizycznego, 
psychicznego i duchowego 

-zna i przestrzega zasady 
bezpiecznego poruszania się po 
szkole i poza nią -potrafi reagować 
w sytuacjach zagrożenia 
w przypadku zagrożenia zdrowia (m. 
in. Covid- 19), życia wie kogo prosić 
o pomoc (jak się zachować), umie 
podejmować decyzje dobre dla 
zdrowia swojego i innych 

-pogadanki i analiza dokumentów na 
temat bezpieczeństwa w szkole i poza 
nią, regulaminu organizacji pracy na 
odległość ( dotyczy Covid- 19) 
-omawianie sytuacji z „życia 
wziętych" -filmy edukacyjne 
-spotkanie z policjantem, strażakiem, 
lekarzem 
-próby ewakuacyjne 
realizacja programu „Spójrz inaczej" 

Wszyscy 
nauczyciele 

Cały rok 

Rozbudzanie dbałości o estetykę 
otoczenia. 

-dba o czystość swojej klasy, szkoły, 
domu i najbliższego otoczenia -
reaguje na przejawy wandalizmu -
podejmuje i wykonuje zadania 
porządkowe 
dostrzega dom jako miejsce, w 
którym najważniejsza jest atmosfera 
oraz czystość i estetyczna dekoracja. 

-udział w akcjach „Sprzątanie świata" 
-wyznaczanie zadań dla dyżurnych 
szkolnych i klasowych -konkursy 
tematyczne realizacja programu 
„Wychowanie do życia w rodzinie 

Nauczyciel przyrody 

Wychowawcy 

Wrzesień Cały 

rok 

Kształtowanie nawyków racjonalnego 
żywienia 

-ma świadomość woli zdrowego 
odżywiania się 
umie rozróżnić produkty zdrowe i 
szkodliwe dla zdrowia. 

- 
- wyszukiwanie i prezentowanie 
informacji o zdrowym żywieniu 

- udział w programach edukacyjnych 
- prezentacja, gazetki szkolne 

Wszyscy 
nauczyciele 

Wg 
harmonogram
u 
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PROFILAKTYKA  ZACHOWIAŃ RYZYKOWNYCH 
ZADANIA WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNE 

OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Wdrażanie do przestrzegania zasad 
bezpieczeństwa 
(obsługa urządzeń technicznych; 
rozpoznawanie sygnałów alarmujących; 
przestrzeganie reguł w grach zespołowych 
i zabawach; poruszanie się po drogach; 
pierwsza pomoc) 

- zna zasady bezpieczeństwa 
obowiązujące w szkole i poza nią 

- stosuje zasady bezpieczeństwa  
- podejmują działania i aktywności 
zgodne z regulaminem szkolnym i 
zasadami bhp 

- lekcje techniki 
- zajęcia z wychowawcą 
- prelekcje policjanta 
- pokazy ratownictwa medycznego  
- ćwiczenia i alarmy 

Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 

Wg 
harmonogramu 

Podejmowanie działań z zakresu 
profilaktyki uzależnień(alkohol, nikotyna, 
narkotyki, dopalacze) 

-wie czym jest uzależnienie od 
alkoholu, narkotyków, nikotyny, 
dopalaczy lub inne uzależnienia 
behawioralne 
-potrafi podać przyczyny i skutki 
uzależnienia 
- wie do jakich placówek zwrócić się 
o wsparcie w sytuacji problemowej 

-zajęcia z pedagogiem/psychologiem -
porady i konsultacje dla rodziców 
dotyczące współczesnych zagrożeń 
dzieci i młodzieży (zwrócenie uwagi 
także na problem uzależnień 
behawioralnych  
 

Pedagog 
Psycholog  
Wychowawcy 

Cały rok 

Zapobieganie wszelkim formom 
dyskryminacji , dotyczącej sytuacji 
rodzinnej edukacyjnej czy zdrowotnej 

-wie do jakich placówek zwrócić się 
o wsparcie w sytuacji problemowej, 
- potrafi rozwiązywać swoje 
problemy w oparciu o własne 
zasoby oraz zasoby społeczne 

-diagnozowanie tych problemów 
przez nauczycieli. 
- udzielanie uczniom wsparcia 
poprzez organizację pomocy 
psychologiczno- pedagogicznej. 
-współpraca z innymi instytucjami 
działającymi w środowisku lokalnym 
m.in. MOPR, PPP nr 2, Policja -lekcje 
wychowawcze poświęcone tematyce 
tolerancji 

Wychowawca 
Pedagog 
Psycholog 

Cały rok 

Wzmacnianie umiejętności świadomego 
korzystania z Internetu (selekcja 
informacji, Internet jako źródło wiedzy i 
forma komunikacji, dziennik elektroniczny 

-potrafi korzystać z Internetu w 
sposób właściwy i pozytywny dla 
siebie 
-potrafi selekcjonować wiedzę i 
informacje 

- -lekcje informatyki ,pogadanki, 
warsztaty, filmy  
- zajęcia biblioteczne 
- lekcje wychowawcze 

 

Nauczyciel 
Informatyki 
Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 

Cały rok 
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Uświadomienie zagrożeń płynących z 
Internetu (cyberprzemoc) 

-wie na czym polega problem 
cyberprzemocy 
- potrafi zaradzić różnym 
problemom, a także służy 
wsparciem dla innych 
- wie jakie instytucje i osoby mogą 
udzielić mu wsparcia 

-lekcje informatyki                                  
-zajęcia z wychowawcą 
Teatr profilaktyczny 
Warsztaty  
filmy 

  
-  

Wychowawcy 
Pedagog 
Psycholog 

Nauczyciel WDŻR 
Cały rok  

Przestrzeganie ustaleń dotyczących 
korzystania z mediów na terenie szkoły 

-właściwie korzysta z mediów na 
terenie szkoły 
- zna zasady dotyczące korzystania z 
mediów na terenie szkoły 

-poinformowanie wszystkich 
podmiotów szkoły o zasadach 
dotyczących korzystania z mediów na 
terenie szkoły - monitorowanie 
przestrzegania ww. zasad 

Wychowawcy Wrzesień 2018 

ZAPOBIEGANIE NIEPOWODZENIOM SZKOLNYM 
 

ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE OSIĄGNIĘCIA UCZNIA SPOSOBY REALIZACJI OSOBY 

ODPOWIEDZIALNE 

TERMINY 

Diagnozowanie indywidualnych potrzeb i 
możliwości uczniów. 

- radzi sobie w różnych 
sytuacjach problemowych 

-wyłonienie uczniów wymagających 
wsparcia i uczniów zdolnych - testy 
kompetencji- diagnoza początkowa i 
końcowa 

Wychowawca 
Pedagog 
Psycholog 

Cały rok 

Organizowanie pomocy w niwelowaniu 
deficytów rozwojowych i trudności szkolnych. 
Wspieranie uczniów rozwijających się w sposób 
przyspieszony 

 -kierowanie uczniów na badania 
specjalistyczne 
-organizacja zajęć wspomagających 
w szkole: wyrównawczych, 
korekcyjno- kompensacyjnych, 
logopedycznych, rewalidacyjnych, 
terapeutycznych, udział w zajęciach 
rozwijających uzdolnienia, udział w 
konkursach 

Wychowawca 
Pedagog 
Psycholog 
Logopeda 

Cały rok 

Wspomaganie rodzin niewydolnych materialnie 
oraz wychowawczo 

- otrzymuje pomoc w 
równych sytuacjach 

-udzielanie rodzicom porad w 
sprawie korzystania z pomocy 
odpowiednich 

Wychowawcy 
Pedagog 

Cały rok 
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Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców w dniu 26.03.2019r. (załącznik w 
protokolarzu z dnia 26.03.2019r.) 

 

 

 

 życiowych instytucji m.in. MOPR, itp 
- organizowanie pomocy 
materialnej 
na terenie szkoły: wg potrzeb 
* pomoc w uzyskaniu środków na 
żywienie dzieci 
* paczki świąteczne 
* dofinansowanie wycieczek 
szkolnych 
-Udzielanie rodzicom porad 
odnośnie 
rozwiązywania problemów 
wychowawczych 

Psycholog  

 - wie gdzie zwrócić się o   

 pomoc gdy doświadcza   

 problemów   
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Aneks do Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka 
        W Nowogrodzie Bobrzańskim 
 
 
 
Zapis do punktu: PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH 
 
 
 
 
Zapobieganie samobójstwom oraz innym zachowaniom autodestrukcyjnym u uczniów 
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ZADANIA OSIĄGNIĘCIA 
UCZNIA 

SPOSÓB REALIZACJI OSOBY 
ODPOWIEDZIALNE  

TERMINY 

  -      kształtowanie  
właściwej hierarchii 
wartości, 

- kształtowanie 
szacunku dla 
własnego życia        
i zdrowia, 

- kształtowanie 
poczucia własnej 
wartości                 
u uczniów, 

- tworzenie 
warunków dla 
rozwoju zdolności 
oraz 
zagospodarowania 
czasu wolnego, 

- jak najlepsze 
rozpoznanie 
osobowości 
ucznia, jego 
problemów, 
sytuacji rodzinnej, 

- ścisła współpraca    
z rodzicami, 

- wczesne 
rozpoznawanie      
u dzieci                        
i młodzieży 
negatywnego 

Uczeń: 
- wie, do kogo się 
zwrócić o pomoc w 
sytuacji 
kryzysowej; 
- pracuje nad 
poczuciem i 
wzmocnieniem 
własnej wartości; 
- planuje swoją 
przyszłość; 
- rozwija 
zainteresowania; 
- poszukuje 
nowych dróg 
samorozwoju.  

- Stosowanie przez 
wychowawcę takich form         
i metod pracy z grupą, które 
zapobiegają sytuacji 
odrzucenia, wykluczenia 
któregoś z uczniów       z grupy. 

- Prezentowanie uczniom przez 
wychowawcę swojej postawy 
gotowości do pomocy                
w rozwiązaniu każdego 
zgłoszonego problemu oraz 
konsekwentne podejmowanie 
takich wysiłków. 

- Wskazywanie uczniom miejsc 
wsparcia poza szkołą (m. in. 
telefony zaufania, punkty 
konsultacyjne – 
psychologiczne                            
i psychoterapeutyczne). 
Wychowawca co najmniej raz 
na semestr informuje o 
przyjętych w szkole systemach 
wsparcia dla uczniów 
doświadczających przemocy 
psychicznej i/ lub fizycznej 
oraz dla osób mających 
trudności        w wyniku 
różnych sytuacji losowych                   
i życiowych. Uczniowie muszą 
wiedzieć, do kogo i w jaki 

Wychowawcy klas, 
pedagog, psycholog, 
wszyscy nauczyciele 

Cały rok szkolny 
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napięcia 
emocjonalnego 

sposób mogą zwrócić się o 
pomoc         w szkole  i poza 
nią. 

- Wzmacnianie poczucia 
własnej wartości             u 
uczniów poprzez: 
przeprowadzenie treningu 
asertywności, uczenie 
wyrażania własnych emocji 
m.in. naukę redukcji napięć 
emocjonalnych w sposób 
bezpieczny dla ucznia    i 
otoczenia, trening 
umiejętności społecznych, 
uświadomienie uczniom ich 
wewnętrznych zasobów tzw. 
mocnych stron i ich 
wzmacnianie, kształtowanie 
właściwej hierarchii wartości, 
ukazywanie możliwości 
rozwoju indywidualnych 
zainteresowań, pasji, 
talentów. Baczna obserwacja 
przez wychowawcę                i 
nauczycieli funkcjonowania 
uczniów                w 
środowisku klasowym i 
szkolnym 
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