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Podstawa prawna:


Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 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);



Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (zwłaszcza art. 72.);



Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych
z 20 listopada 1989 r.;



Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, ze zm.);



Powszechna Deklaracja Praw Człowieka;



Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych;



Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia
w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej
i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2020 r. poz. 1449, ze zm.);



Karta Nauczyciela;



Programy narodowe i krajowe w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia;



Karta praw osób niepełnosprawnych z 1 sierpnia 1997 r.;



Statut Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce.

Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2022/2023:
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa na rok szkolny
2022/2023:

•

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

•

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych
wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do
dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły
podstawowej.
Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności
z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów
wprowadzonych do podstawy programowej.
Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie
edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści
publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.
Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności podstawowych
i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych
w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom
w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

•
•
•

•
•
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Wstęp
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Publicznej Szkole Podstawowej
im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę Pedagogiczną,
Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy. Treści szkolnego
programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły i wewnątrzszkolnym systemem oceniania.
Istotą działań wychowawczych i profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na
założeniu, że wychowanie to zadanie realizowane w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności uwzględnia
zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. Rolą szkoły, oprócz jej funkcji dydaktycznej, jest
dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny.
Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej,
emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest wzmacniany i uzupełniany poprzez
działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.
PROFILAKTYKA
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 w szkole powinna być realizowana w oparciu o szkolny program wychowawczo –profilaktyczny,
dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i lokalnego środowiska. Program ten powinien być programem
różnorodnych działań, które nie mogą być zredukowane tylko do zajęć edukacyjnych, powinien być programem
działań opartych na modelu proponowanym przez współczesną profilaktykę, jej koncepcje czynników ryzyka
i czynników chroniących. Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas godzin
z wychowawcą we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów i pozostałymi pracownikami szkoły,
w zależności od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.
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 tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem programów nauczania
i uwzględnia wymagania opisane w podstawie programowej.
Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia oraz zadań
wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, uwzględniając kierunki i formy
oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców
i nauczycieli.
Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów
występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem:
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wyników ewaluacji wewnętrznej,



wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora,



ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym
2021/2022,



wniosków i analiz z pracy wychowawców,



innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły, czyli koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły
opracowanej przez dyrektora, a także uwag, wniosków nauczycieli, uczniów i rodziców.

I. Podstawowe założenia programu wychowawczo –
profilaktycznego szkoły:


Celem wychowania realizowanego w szkole jest uczeń dojrzały na miarę fazy rozwojowej, w której się
znajduje. Dojrzałość osiąga się w czterech sferach: fizycznej, psychicznej (w tym m.in. emocjonalnej
i intelektualnej), społecznej i duchowej.



Powyższe cele osiągane są w drodze działań wychowawczych, gdzie „wychowanie” należy rozumieć jako
proces wspierania ucznia w rozwoju.



Ograniczona skuteczność działań wychowawczych oraz współwystępujące czynniki ryzyka negatywnie
oddziałujące na wychowanka sprawiają, że cele wychowawcze są zagrożone lub wręcz niemożliwe do
osiągnięcia. Wtedy konieczne staje się podejmowanie działań profilaktycznych, gdzie profilaktykę należy
rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą i uzupełniającą wychowanie.

II. Podstawowe cele programu wychowawczo –profilaktycznego
szkoły
Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest wspieranie dzieci
i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym i ryzykownym. Ważnym elementem
realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego jest kultywowanie tradycji i ceremoniału szkoły.
Podstawowe zasady realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego obejmują:



powszechną znajomość założeń programu – przez uczniów, rodziców i wszystkich pracowników szkoły;



zaangażowanie wszystkich podmiotów szkolnej społeczności i współpracę podczas realizacji zadań
określonych w programie;



respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji organów szkoły
(dyrektor, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski);



współdziałanie ze środowiskiem lokalnym;



współodpowiedzialność za efekty realizacji programu;



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

III. Misja szkoły
Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu odpowiedzialności, miłości do ojczyzny oraz
poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy
i świata, a także kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami i z przedstawicielami innych
kultur. Szkoła zapewnia pomoc we wszechstronnym rozwoju uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym i
społecznym. Zapewnia pomoc psychologiczną i pedagogiczną uczniom. Misją szkoły jest uczenie wzajemnego
szacunku i uczciwości jako podstawy życia w społeczeństwie i w państwie, w duchu przekazu dziedzictwa
kulturowego i kształtowania postaw patriotycznych, a także budowanie pozytywnego obrazu szkoły poprzez
kultywowanie i tworzenie jej tradycji. Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań
ryzykownych, kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów,
nauczycieli, pracowników szkoły i rodziców.
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IV. Sylwetka absolwenta
Dążeniem Publicznej Szkoły Podstawowej im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce jest przygotowanie uczniów
do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu
odpowiedzialności
za
własny
rozwój.
Model
absolwenta
Publicznej
Szkoły
Podstawowej
im. Obrońców Polskości w Starej Wiśniewce:



Jest aktywny i ciekawy świata.



Jest tolerancyjny i kulturalny.



Szanuje swoje zdrowie i wie, co to zdrowy styl życia.



Jest patriotą, obywatelem Europy.



Jest komunikatywny.



Rozwija swoje zainteresowania i talenty.



Posiada umiejętność zdobywania i wykorzystywania wiedzy.



Jest dobrze przygotowany do podjęcia nauki na następnym etapie nauczania.



Zna swoją wartość i wierzy w siebie.



Zna tradycję szkoły i uczestniczy w jej tworzeniu.



Jest wrażliwy na krzywdę i potrzeby innych.

V. Cele ogólne
Działalność wychowawcza w szkole polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu
ucznia i wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze:



fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych;



psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, osiągnięcie
właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności, ukształtowanie postaw
sprzyjających rozwijaniu własnego potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi
uczniów, zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej;



społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej
na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz dokonywania wyborów, a także
doskonaleniu umiejętności wypełniania ról społecznych;



aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym
docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.

VI. Szczegółowe cele wychowawczo - profilaktyczne
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Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.



Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka.



Kształtowanie postaw i nawyków prozdrowotnych i proekologicznych.



Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole jako element edukacji
włączającej.



Przygotowanie do podejmowania i pełnienia ról społecznych i obywatelskich, kształtowanie postaw
patriotycznych.



Kształtowanie postaw wrażliwości, tolerancji i empatii na drugiego człowieka poprzez rozwijanie
i wspieranie działalności wolontarystycznej.



Doskonalenie warunków bezpiecznego funkcjonowania ucznia w szkole i poza nią oraz w świecie
wirtualnym.



Wspieranie nabywania umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, ryzykownych
i konfliktowych.



Eliminowanie zagrożeń utraty zdrowia i szans rozwojowych przez uzależnienia.



Rozpoznawanie zagrożeń występujących w środowisku i przeciwdziałanie im.



Realizowanie działań z zakresu profilaktyki uniwersalnej, selektywnej i wskazującej.

VII. Struktura oddziaływań wychowawczych
Dyrektor szkoły:


stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole;



sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez
aktywne działania prozdrowotne;



dba o prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły;



inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia,
przy zastosowaniu innowacyjnych działań programowych, organizacyjnych lub metodycznych, których
celem jest rozwijanie kompetencji uczniów;



współpracuje z nauczycielami, wychowawcami, pracownikami szkoły, rodzicami oraz Samorządem
Uczniowskim;



wspomaga nauczycieli w realizacji zadań;



czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego;



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



nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Rada Pedagogiczna:


uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczo-profilaktycznej szkoły;



opracowuje projekt szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;



uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;



uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

Nauczyciele:
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współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą
w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego;



reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie
dla ucznia;



reagują na przejawy agresji, niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów;



udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;



kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji;



odpowiadają za zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, np. na
wycieczkach szkolnych;



wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia;



rozpoznają, zagrożenia, diagnozują dysfunkcje oraz budują sieć wsparcia i pomocy dla uczniów
znajdujących się w grupie wysokiego ryzyka.

Wychowawcy klas:


diagnozują sytuację wychowawczą w klasie;



rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów;



na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie
wychowawczo-profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok szkolny,
uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów;



przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i wnioski do dalszej pracy;



zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi
zwyczajami, tradycjami szkoły;



oceniają zachowanie uczniów swojej klasy zgodnie z obowiązującym w szkole WSO;



współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami uczniów oraz specjalistami
pracującymi z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych;



wspierają uczniów potrzebujących pomocy i znajdujących się w trudnej sytuacji;



dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;



informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;



rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców;



dbają o dobre relacje uczniów w klasie;



podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym zachowaniom
podopiecznych;



kształtują postawy społeczne uczniów w ramach wolontariatu;



prowadzą zajęcia z doradztwa zawodowego.

Rodzice:
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współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny i uchwalają go w porozumieniu z Radą
Pedagogiczną;



uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły;



uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę;



zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole;



współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w zespole klasowym;



dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;



uczciwie i rzetelnie informują wychowawców o stanie zdrowia dziecka i przyczynach jego nieobecności
na zajęciach;



Rada Rodziców uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną szkolny program wychowawczoprofilaktyczny szkoły.

Samorząd Uczniowski:


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



jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej,
sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi
w porozumieniu z dyrektorem;



reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego;



propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji;



podejmuje działania z zakresu wolontariatu.

VIII. Kalendarz uroczystości szkolnych w roku szkolnym 2022/2023:
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego,



Uroczyste otwarcie nowego boiska szkolnego,



Ślubowanie klasy pierwszej,



Dzień Edukacji Narodowej,



Narodowe Święto Niepodległości,



Andrzejki,



Mikołajki,



Wigilia szkolna,



Wiejski wieczór kolęd,



Dzień Babci i Dziadka,



Zabawa karnawałowa,



Pierwszy dzień wiosny,



Dzień Ziemi,



Dni Kwitnących Wiśni,



Dzień Matki,



Dzień Dziecka,



Pożegnanie absolwentów,



Zakończenie roku szkolnego.

IX. Harmonogram działań
Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach I-III
Obszar pracy
Zdrowie –
edukacja
zdrowotna

Zadania – klasy I-III
Formy realizacji
Planowany termin
 Kształtowanie właściwych
 przeprowadzenie zajęć wg kalendarza, cały
rok szkolny
postaw dbałości o zdrowie.
edukacyjnych,
pogadanek o tematyce
 Wzmocnienie edukacji
prozdrowotnej,
ekologicznej w szkołach.
Rozwijanie postawy
 projekcja filmów
odpowiedzialności za środowisko
edukacyjnych,
naturalne.
 spotkania
z pielęgniarkami,
 Zapoznanie z podstawowymi
zasadami dbałości o zdrowie
 udział w programach i
własne i innych, kształtowanie
akcjach profilaktycznych,
umiejętności kreowania
proekologicznych,
środowiska sprzyjającego
 przygotowanie gazetek
zdrowemu stylowi życia.
tematycznych,
 Zapoznanie z zasadami
 udział w konkursach,
zdrowego, racjonalnego
 spożywanie wspólnych
odżywiania się, higieny osobistej
posiłków,
i aktywności fizycznej.
 udział w „Programie
 Przygotowanie
dla szkół”,
do podejmowania działań
 uczestniczenie
mających na celu zdrowy styl
w warsztatach
życia w aspekcie fizycznym
z pedagogiem,
i psychicznym.
psychologiem,
 Uświadomienie wpływu przyrody
 udział w zawodach
nieożywionej na życie ludzi,
sportowych,
zwierząt i roślin.

segregacja odpadów,
 Kształtowanie wytrwałości
 zbiórka surowców
w działaniu i dążeniu do celu,
wtórnych,
umiejętności adekwatnego
zachowania się w sytuacjach
zwycięstwa i porażki.

Relacje –
kształtowanie
postaw
społecznych
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Wspomaganie przez szkołę

wychowawczej roli rodziny.
Wychowanie do wrażliwości na
prawdę i dobro. Kształtowanie
właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania

społecznego i dbałości o zdrowie.
Kształtowanie podstawowych

umiejętności komunikacyjnych.
Rozwijanie umiejętności

formułowania prostych
wniosków na podstawie

obserwacji i własnych
doświadczeń.
Kształtowanie umiejętności

nawiązywania i podtrzymywania
relacji z rówieśnikami,
rozpoznawania ich potrzeb,

zgodnej współpracy z innymi,

IX, VI
przeprowadzenie
wyborów do
Samorządów Klasowych
i Samorządu
wg kalendarza, cały
Uczniowskiego,
rok szkolny
prowadzenie zajęć
edukacyjnych,
projekcja filmów
edukacyjnych,
organizacja szkolnych
wycieczek,
udział w uroczystościach
szkolnych
i środowiskowych,
spotkania z rodzicami
(zebrania rodzicielskie,
rozmowy indywidualne),
kontakty z rodzicami
uczniów przez dziennik












Kultura –

wartości, normy,
wzory zachowań
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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.
Motywowanie uczniów
do wywiązywania się
z obowiązków szkolnych w
sytuacji nauczania zdalnego, czy
hybrydowego. Określenie
wymagań i oczekiwań wobec
uczniów, motywowanie

do systematycznej i sumiennej
pracy. Wspieranie zwłaszcza
uczniów z problemami w nauce.
Współpraca z rodzicami
w zakresie egzekwowania
od ucznia pracy w formie zdalnej,
wspieranie rodziców uczniów
z trudnościami szkolnymi w tego
typu nauczaniu.
Rozwijanie empatii, umiejętności
podejmowania działań mających
na celu pomoc słabszym
i potrzebującym, umiejętności
rozwiązywania konfliktów
i sporów.
Zdobywanie wiedzy i rozwijanie
umiejętności z zakresu
zawodoznawstwa.
Wychowanie do wrażliwości na

prawdę i dobro. Kształtowanie
właściwych postaw

szlachetności, zaangażowania
społecznego.
Działanie na rzecz szerszego

udostępnienia kanonu edukacji
klasycznej, wprowadzenia w

dziedzictwo cywilizacyjne
Europy, edukacji patriotycznej,

nauczania historii oraz
poznawania polskiej kultury, w

tym osiągnięć duchowych i
materialnych. Szersze i

przemyślane wykorzystanie
w tym względzie m.in. wycieczek

edukacyjnych.

Kształtowanie umiejętności
właściwego komunikowania się

elektroniczny lub inne
komunikatory,
organizacja szkolnych
apeli,
udział w akcjach
charytatywnych,
przygotowanie uczniów
do możliwości pracy
zdalnej poprzez
przeprowadzenie
pogadanek na lekcjach,
omówienie problemów
i trudności zgłaszanych
przez uczniów
wynikających z tego typu
nauczania (szczególnie
uczniów kl. I),
realizacja szkolnego
programu doradztwa
zawodowego

wg kalendarza, cały
organizacja apeli,
uroczystości szkolnych, rok szkolny
udział
w uroczystościach
szkolnych i lokalnych,
organizacja wycieczek
krajoznawczych,
organizacja wyjazdów
do kina, teatru,
zgłoszenie do programu
„Poznaj Polskę”,
prowadzenie zajęć
edukacyjnych,
udział w konkursach
artystycznych,
przygotowanie gazetek,
głośne czytanie
dzieciom,














Bezpieczeństwo – 
profilaktyka
zachowań
ryzykownych
(problemowych)
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w różnych sytuacjach

społecznych, dbałość o język
i kulturę wypowiadania się.

Uczestniczenie w życiu

kulturalnym środowiska
rodzinnego, szkolnego, lokalnego

oraz wydarzeniach
organizowanych

przez najbliższą społeczność.
Kształtowanie postaw
wyrażających szacunek dla ludzi,

niezależnie od religii, statusu
materialnego, wieku, wyglądu,
poziomu rozwoju intelektualnego
i fizycznego oraz respektowanie
ich praw.
Przygotowanie do radzenia 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.
Rozwijanie świadomości
odmienności osób
niepełnosprawnych, innej
narodowości, wyznania, tradycji
kulturowej wraz z
poszanowaniem ich praw.
Podnoszenie jakości edukacji

poprzez działania uwzględniające
zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne
wszystkich uczniów, zapewnienie
wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie
w sytuacji kryzysowej wywołanej
pandemią COVID-19 w celu

zapewnienia dodatkowej opieki
i pomocy wzmacniającej
pozytywny klimat szkoły
oraz poczucie bezpieczeństwa.
Roztropne korzystanie w

organizacja wycieczek
do biblioteki wiejskiej,
nauka hymnu, „Roty”,
zapoznanie z kronikami
szkolnymi,
udział w akcji „Przerwa
na czytanie”,
realizacja szkolnego
programu doradztwa
zawodowego,
współpraca z Kołem
Gospodyń Wiejskich

IX-X
zapoznanie z planem
ewakuacji z budynku
szkoły w razie zagrożenia,
regulaminem korzystania
z sali gimnastycznej,
boiska szkolnego, placu
zabaw i sali
komputerowej,
zapoznanie uczniów z
procedurą szkolną i
zobowiązanie uczniów do
przestrzegania reżimu
sanitarnego (częste
mycie rąk – po przyjściu














procesie kształcenia z narzędzi i
zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia wykorzystujących
technologie informacyjnokomunikacyjne.
Zapoznanie z podstawowymi
zasadami bezpieczeństwa
w różnych sytuacjach życiowych, 
kształtowanie właściwego
zachowania się w sytuacji
zagrożenia życia i zdrowia

oraz sytuacjach nadzwyczajnych.
Poznanie zagrożeń wynikających 
z palenia papierosów, picia
alkoholu, zażywania dopalaczy i
narkotyków.
Kształtowanie umiejętności

wyszukiwania, porządkowania
i wykorzystywania informacji

z różnych źródeł, korzystania
z technologii informacyjnokomunikacyjnych, kształtowanie
świadomości negatywnego

wpływu pracy przy komputerze
na zdrowie i kontakty społeczne
oraz niebezpieczeństw
wynikających z anonimowości
kontaktów, respektowania
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,
a także bezpiecznego korzystania 
ze środków komunikacji.
Kształtowanie umiejętności
utrzymania porządku wokół
siebie, w miejscu nauki i zabawy.
Rozwijanie umiejętności
udzielania pierwszej pomocy,
rozumienie znaczenia
podejmowania tego typu działań.
Ochrona zdrowia swojego i
innych w sytuacji pandemii
COVID-19. Motywowanie
i egzekwowanie wśród uczniów
samodyscypliny w zakresie
przestrzegania obostrzeń
występujących w szkole.

do szkoły,
przed jedzeniem,
po powrocie z placu
zabaw, zasłanianie ust i
nosa podczas kichania
i kaszlu oraz unikanie
dotykania oczu),
spotkania
z przedstawicielami
wg kalendarza, cały
policji, pielęgniarkami, rok szkolny
projekcja filmów
edukacyjnych,
przeprowadzenie ćwiczeń
praktycznych związanych
z bezpieczeństwem
na drodze,
organizacja szkolnych
wycieczek,
przeprowadzanie zajęć
edukacyjnych
i pogadanek na temat
bezpieczeństwa,
uwzględnienie tematyki
związanej
z bezpieczeństwem
i profilaktyką zachowań
ryzykownych podczas
zebrań z rodzicami,
wykształcenie
umiejętności
praktycznych związanych
z udzielaniem pierwszej
pomocy, w tym
kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za jej
jakość,
współpraca z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Ługach,
Gminną Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

Treści wychowawczo-profilaktyczne do realizacji w klasach IV-VIII
Obszar pracy
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Zadania – klasy IV-VIII

Formy realizacji

Planowany termin

Zdrowie –
edukacja
zdrowotna














Relacje –
kształtowanie
postaw
społecznych
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Kształtowanie właściwych

postaw dbałości o zdrowie.
Wzmocnienie edukacji
ekologicznej w szkołach.
Rozwijanie postawy

odpowiedzialności za środowisko
naturalne.

Nabycie podstawowej wiedzy na
temat stresu,
Inspirowanie młodzieży

do myślenia o własnej motywacji
do działania.

Kształtowanie konstruktywnego
obrazu własnej osoby, np.
świadomości mocnych i słabych 
stron.
Rozwijanie postawy proaktywnej, 
w której uczeń przejmuje
inicjatywę, ale też

odpowiedzialności za swoje

działania, decyzje.
Kształtowanie umiejętności
świadomego wyznaczania sobie
konkretnych celów.
Rozwijanie umiejętności oceny
własnych możliwości.
Kształtowanie świadomości
własnego ciała z uwzględnieniem
zmian fizycznych i psychicznych
w okresie dojrzewania.
Wspomaganie przez szkołę

wychowawczej roli rodziny.
Wychowanie do wrażliwości na
prawdę i dobro. Kształtowanie
właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania

społecznego i dbałości o zdrowie.
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).
Rozwój świadomości roli

i wartości rodziny w życiu
człowieka.
Rozwijanie samorządności.

przeprowadzenie zajęć wg kalendarza, cały
rok szkolny
lekcyjnych o tematyce
prozdrowotnej (przyroda,
biologia, GDDW, WDŻR),
spotkania z pedagogiem,
psychologiem,
udział w programach i
akcjach profilaktycznych,
proekologicznych,
przygotowanie gazetek
tematycznych,
uczęszczanie
na dodatkowe zajęcia
sportowe,
udział w zawodach
sportowych,
realizacja „Programu dla
szkół” (kl. IV-V),
segregacja odpadów,
zbiórka surowców
wtórnych,

IX-XII

IX, VI
przeprowadzenie
wyborów do
Samorządów Klasowych
i Samorządu
wg kalendarza, cały
Uczniowskiego,
przeprowadzanie zajęć rok szkolny
edukacyjnych,
pogadanek,
organizacja apeli,
uroczystości szkolnych,
udział w uroczystościach
szkolnych
i środowiskowych,
działalność Samorządu
Uczniowskiego,
spotkania z rodzicami
(zebrania rodzicielskie,
rozmowy indywidualne),
kontakty z rodzicami
uczniów przez dziennik
elektroniczny lub inne
komunikatory,









Kultura –

wartości, normy,
wzory zachowań
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Wyzwalanie potrzeby ciągłego 
doskonalenia siebie jako
jednostki, członka rodziny

i społeczeństwa.
Motywowanie uczniów
do wywiązywania się
z obowiązków szkolnych w
sytuacji nauczania zdalnego, czy
hybrydowego. Określenie
wymagań i oczekiwań wobec
uczniów, motywowanie
do systematycznej i sumiennej
pracy. Wspieranie zwłaszcza
uczniów z problemami w nauce.
Współpraca z rodzicami
w zakresie egzekwowania

od ucznia pracy w formie zdalnej.
Wspieranie rodziców uczniów
z niepowodzeniami szkolnymi
w tego typu nauczaniu.
Rozwijanie świadomości
dotyczącej roli osób znaczących
i autorytetów.
Zdobywanie wiedzy i rozwijanie
umiejętności z zakresu
zawodoznawstwa.
Wychowanie do wrażliwości na 
prawdę i dobro. Kształtowanie
właściwych postaw
szlachetności, zaangażowania
społecznego.

Działanie na rzecz szerszego
udostępnienia kanonu edukacji 
klasycznej, wprowadzenia w
dziedzictwo cywilizacyjne Europy, 
edukacji patriotycznej, nauczania
historii oraz poznawania polskiej
kultury, w tym osiągnięć

duchowych i materialnych.
Szersze i przemyślane
wykorzystanie w tym względzie 
m.in. wycieczek edukacyjnych.

Rozwój zainteresowań i pasji
uczniów.
Rozwój umiejętności właściwego

zachowania się
z uwzględnieniem sytuacji
i miejsca.
Umacnianie więzi
ze społecznością lokalną.

Rozwijanie poczucia
odpowiedzialności społecznej
poprzez podejmowanie działań
na rzecz lokalnej społeczności.

udział w akcjach
charytatywnych,
przygotowanie uczniów
do możliwości pracy
zdalnej poprzez
przeprowadzenie
pogadanek na godzinach
wychowawczych,
lekcjach
przedmiotowych,
omówienie problemów
i trudności zgłaszanych
przez uczniów
wynikających z tego typu
nauczania,
realizacja szkolnego
programu doradztwa
zawodowego

przeprowadzenie zajęć wg kalendarza, cały
rok szkolny
edukacyjnych (język
polski, GDDW, historia,
WOS, plastyka, muzyka),
organizacja apeli,
uroczystości szkolnych,
udział w imprezach
szkolnych i lokalnych,
organizowanie
uroczystości z udziałem
członków rodzin,
organizacja wycieczek
krajoznawczych,
organizowanie wyjazdów
do kina i teatru,
przystąpienie
do programu „Poznaj
Polskę”,
udział w konkursach
przedmiotowych,
przeglądach
artystycznych (TADiM,
Dni Kwitnących Wiśni),
współpraca
z instytucjami
kulturalnymi (Miejską
Biblioteką Publiczną im.
C. Norwida w Złotowie,






Dokonywanie analizy postaw,
wartości, norm społecznych,
przekonań i czynników, które na
nie wpływają.
Rozwijanie umiejętności

wyrażania własnych emocji.
Znajomość ceremoniału

szkolnego.




Bezpieczeństwo – 
profilaktyka
zachowań
ryzykownych
(problemowych)
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Podnoszenie jakości edukacji

poprzez działania uwzględniające
zróżnicowane potrzeby
rozwojowe i edukacyjne
wszystkich uczniów, zapewnienie
wsparcia psychologicznopedagogicznego, szczególnie
w sytuacji kryzysowej wywołanej
pandemią COVID-19 w celu

zapewnienia dodatkowej opieki
i pomocy, wzmacniającej
pozytywny klimat szkoły
oraz poczucie bezpieczeństwa.
Roztropne korzystanie w
procesie kształcenia z narzędzi i
zasobów cyfrowych oraz metod
kształcenia wykorzystujących
technologie informacyjnokomunikacyjne.
Redukowanie agresywnych
zachowań poprzez uczenie
sposobów rozwiązywania

problemów.
Propagowanie wiedzy na temat
prawnych i moralnych skutków
posiadania, zażywania
i rozprowadzania środków
psychoaktywnych.

Dostarczenie wiedzy z zakresu
prawa dotyczącego
postępowania w sprawach

nieletnich.
Uświadamianie zagrożeń
wynikających z korzystania

z nowoczesnych technologii
informacyjnych.


Biblioteką Pedagogiczną
w Złotowie, Centrum Idei
Rodła w Zakrzewie,
biblioteką wiejską w
Starej Wiśniewce),
udział w akcji „Zaczytana
przerwa”,
organizacja szkolnych
konkursów,
udział w konkursach o
zasięgu gminnym,
powiatowym,
uczęszczanie na zajęcia
rozwijające
zainteresowania,
współpraca z Kołem
Gospodyń Wiejskich
IX
zapoznanie z planem
ewakuacji z budynku
szkoły w razie zagrożenia,
regulaminem korzystania
z sali gimnastycznej,
boiska szkolnego, placu
zabaw i sali
komputerowej,
zapoznanie uczniów z
procedurą szkolną i
zobowiązanie ich do
przestrzegania reżimu
sanitarnego, (noszenie
maseczek w ciągach
komunikacyjnych, częste
mycie lub
dezynfekowanie rąk,
zasłanianie ust i nosa
podczas kichania i kaszlu
oraz unikanie dotykania
oczu),
wg kalendarza,
uwzględnienie tematyki cały rok szkolny
związanej
z bezpieczeństwem
i profilaktyką zachowań
ryzykownych podczas
zebrań z rodzicami,
spotkania
z przedstawicielami
policji, pielęgniarkami,
przeprowadzenie zajęć
lekcyjnych, pogadanek na
temat bezpieczeństwa,
projekcja filmów
edukacyjnych,
udział w konkursach
tematycznych,















Przeciwdziałanie ryzykownym

zachowaniom seksualnym.
Zwiększania wiedzy na temat
środków uzależniających
i zagrożeń z nimi związanych.

Rozwijanie świadomości
dotyczącej prawa do
prywatności, w tym do ochrony
danych osobowych oraz
ograniczonego zaufania do osób
poznanych w sieci.
Kształtowanie 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?
Doskonalenie umiejętności
rozpoznawania symptomów
uzależnienia od komputera
i Internetu.
Kształtowanie zdolności
rozpoznawania potencjalnych
źródeł zagrożeń. Rozwijanie
umiejętności udzielania
pierwszej pomocy. Rozumienie
znaczenia podejmowania tego
typu działań.
Ochrona zdrowia swojego i
innych w sytuacji pandemii
COVID-19. Motywowanie
i egzekwowanie wśród uczniów
samodyscypliny w zakresie
przestrzegania obostrzeń
występujących w szkole.

realizacja programów
profilaktycznych
we współpracy
z Sanepidem, GKRPA,
GOPS,
wykształcenie
umiejętności
praktycznych związanych
z udzielaniem pierwszej
pomocy, w tym
kształtowanie poczucia
odpowiedzialności za jej
jakość,
współpraca z Ochotniczą
Strażą Pożarną w Ługach,
Gminną Komisją
Rozwiązywania
Problemów
Alkoholowych

X. Zasady ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego
Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat prowadzonych działań w celu
ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego.
Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:
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obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian,



analizę dokumentacji,



rozmowy z rodzicami,



wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli.

