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I. WPROWADZENIE  
  
 Pierwszymi wychowawcami swoich dzieci są rodzice. Nauczyciele wspomagają ich 

wszechstronny i harmonijny rozwój,  a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 

drugiego człowieka, żyje nie tylko z drugim, ale i dla drugich.  

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

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

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. Profilaktyka to proces 

wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu 

rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących  

i zaburzających zdrowe życie. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania,  

a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które 

formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi 

posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie. Program Wychowawczo - 

Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb 

naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym. Chcemy, aby nasza szkoła była bezpieczna, panował  

w niej klimat sprzyjający pracy uczniów i nauczycieli. Dążymy do tego by uczeń był 

twórczym podmiotem, by ukształtować go jako człowieka myślącego samodzielnie, 

krytycznie i odpowiedzialnie.  

 Głównym naszym celem jest również zapobieganie zagrożeniom wynikającym  

z funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym, rodzinnym, rówieśniczym 

ze szczególnym zwróceniem uwagi na indywidualne potrzeby i problemy każdego ucznia - 

nauczenie dzieci jak żyć, aby zachować i doskonalić zdrowie własne, innych ludzi oraz 

tworzyć środowisko sprzyjające zdrowiu.  

 
 
 



II.  ZAŁO ŻENIA PROGRAMOWE  
  

1. Wychowanie do wartości: bezpieczeństwo, dyscyplina, kreatywność, 

odpowiedzialność, miłość, lojalność, nauka, zrozumienie, wspólnota, piękno, 

sprawiedliwość, mądrość, przyjaźń, wiedza, uczciwość, poważanie, tradycja, wolność, 

pasja, niezależność, prawość, rodzina, rozwój, prawda, porządek, patriotyzm.  

2. Bezpieczeństwo w Internecie, odpowiedzialne korzystanie z mediów 

społecznościowych. 

3. Kształtowanie postaw: obywatelskich, poszanowania tradycji i kultury własnego 

narodu,  poszanowania dla innych kultur i tradycji oraz zapobieganie wszelkim 

przejawom dyskryminacji.  

  

 Zakładamy, że w wyniku systematycznego, skorelowanego i spójnego oddziaływania 

wychowawczo-profilaktycznego uda się nam przygotować uczniów do zgodnego współżycia 

z ludźmi. Będziemy dążyć do tego, żeby nasi wychowankowie byli: uczciwi, wiarygodni, 

odpowiedzialni, wytrwali, wrażliwi na krzywdę innych, kreatywni, przedsiębiorczy, 

aby nie stosowali przemocy słownej, fizycznej i psychicznej, mieli wysoką kulturę osobistą  

i gotowość do uczestnictwa w kulturze. Ważne jest też, aby uczniowie przestrzegali zasad 

zdrowego stylu życia, nie ulegali nałogom, kształtowali postawy obywatelskie, postawy 

poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych 

kultur i tradycji, pogłębiali świadomość ekologiczną, poznawali dziedzictwo kulturowe 

naszego narodu, Europy i świata. Zwrócimy uwagę na indywidualne potrzeby wychowanków 

– zapewnimy im pomoc psychologiczno – pedagogiczną i będziemy ich wspierać w zakresie 

rozwijania swoich pasji i zainteresowań. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE  
 
 

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 

483 ze zm.). 

• Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

• Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 

1189). 

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

ze zm.). 

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe. 

(Dz.U. 2017r. poz. 60). 

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59). 

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

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

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

poz. 783). 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń 

i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach 

psychologiczno-pedagogicznych (Dz.U. 2008 nr 173 poz. 1072). 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu 

i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania 

narkomanii (Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

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

warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży 

niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem 

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

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

w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród 

dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz.U. 2003 nr 26 poz. 226). 



• Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie  (Dz. U. z 

2015 r. poz. 1390). 

• Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dn. 19.08.1994 r.  (Dz. U. z 2017 r. poz. 

882). 

• Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2017/2018 

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 sierpnia 2016 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego. 

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

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli. 

• Statut Szkoły Podstawowej nr1 w Polance Wielkiej 

 
 
Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  
  

• obowiązujące akty prawne; dotychczasowe doświadczenia szkoły;  
• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych 

problemów wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku; 
• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania.  
 
  



IV. GŁÓWNE CELE WYCHOWANIA I PROFILAKTYKI  
  

1. Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. 

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 

reakcji na te zagrożenia.  

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 

szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm 

społecznych i wychowanie do wartości.  

3. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  

4. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym 

otwarciu się na wartości europejskie.  

5. Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, unikania 

tych, które zagrażają życiu i zdrowiu. Motywowanie do aktywnego spędzania czasu 

wolnego. Propagowanie ekologicznego stylu życia. 

6. Wspomaganie, w  miarę  posiadanych zasobów,  wszechstronnego i harmonijnego 

rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. Zapewnienie 

mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia 

w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, które zapewniają 

mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz  kontynuacji  nauki 

na dalszym etapie.  

  
 
MISJA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W POLANCE WIELKIEJ 
 

Wszechstronny, harmonijny rozwój dziecka jest głównym celem pracy szkoły  

i wszystkie działania muszą służyć jego realizacji. Aby cel ten osiągnąć, konieczna jest 

zgodna i efektywna współpraca wszystkich nauczycieli, wychowawców, rodziców oraz osób  

i instytucji wspomagających szkołę. Szkoła ma kształcić najmłodsze pokolenie 

na najwyższym poziomie z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz możliwości przy 

wykorzystaniu dobrze wyposażonej bazy, w dostosowane do potrzeb i nowoczesności 

pomoce dydaktyczne, najnowsze zdobycze nowoczesnych technologii. Priorytetem jest, 

by uczeń czuł się bezpiecznie, a atmosfera wzajemnej życzliwości umożliwiała właściwą 



współpracę wszystkich członków społeczności szkolnej. Szkoła ma współpracować 

ze środowiskiem lokalnym i rodzicami w realizacji wizji szkoły.  

Elementem niezbędnym i kluczowym w budowaniu Programu Wychowawczo – 

Profilaktycznego szkoły było ustalenie wartości najważniejszych dla naszej społeczności 

szkolnej. 

Wartości, jakimi się kierujemy to: szacunek, uczciwość, zrozumienie, poczucie własnej 

godności i tolerancja. W pracy odwołujemy się do tradycji szkoły, a naszą dewizą jest 

życzliwość i otwartość.   

 

 

 
V. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY  
  

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

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

go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego komunikowania, współpracy oraz 

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

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

podstawę własnego rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo – 

profilaktycznym zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie 

od indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie wyposażony w zespół 

cech uniwersalnych, warunkujących właściwe funkcjonowanie we współczesnym świecie.  

  

Absolwent:  

• jest świadomy swojej tożsamości narodowej,  

• dba o własny rozwój duchowy,  

• szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki,  

• identyfikuje się ze społecznością szkolną,  

• bierze udział w szkolnych przedsięwzięciach, 

• wykazuje inicjatywę społeczną,  

• bierze udział w akcjach charytatywnych,  

• organizuje szkolne i klasowe imprezy zna i szanuje symbole narodowe i szkolne 

tradycje i zwyczaje jest uczciwy, prawdomówny,  

• potrafi przyznać się do błędu,  



• jest tolerancyjny, 

•  potrafi efektywnie wykorzystać ofertę edukacyjną szkoły, 

•  jest przyjazny dla otoczenia, kulturalny, odważny i honorowy,  

• stosuje zasady fair play, 

• potrafi pracować w grupie,  

• przyjmuje różne role i zadania,  

• kulturalnie wyraża swoje poglądy i przyjmuje krytykę innych,  

• umie wyciągnąć wnioski ze swoich błędów i porażek,  

• systematycznie pracuje w domu i w szkole, 

• jest ciekawy świata, otwarty na różne dziedziny wiedzy, 

• jest aktywny w zdobywaniu wiedzy,  

• potrafi korzystać z różnych źródeł, 

• dokonuje oceny zachowania oraz samooceny,  

• potrafi zaprezentować swoją wiedzę i umiejętności oraz własne zainteresowania, 

• rozumie potrzebę aktywności ruchowej, 

• zna zagrożenia wynikające z rozwoju cywilizacji, niezdrowego stylu życia, 

uzależnień, 

• chętnie bierze udział w zawodach sportowych reprezentując swoją szkołę na zewnątrz 

• dba o środowisko naturalne, segreguje śmieci, oszczędza papier, wodę i energię 

• absolwent szkoły podstawowej potrafi: uczyć się, myśleć, działać, poszukiwać, 

komunikować się i współpracować. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEG O  

SZKOŁY.  

  

 Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy 

uczestnicy programu:  

  

Rodzice: 

 

 Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia i wychowania 

dzieci. Współpraca z rodzicami w zakresie działalności wychowawczej szkoły opiera się na: 

• współtworzeniu z  rodzicami Programu Wychowawczo – Profilaktycznego Szkoły, 

zatwierdzaniu w porozumieniu z Radą Pedagogiczną jego treści i wyrażaniu swoich 

opinii o nim. Określeniu i planowaniu celów edukacyjnych pracy szkoły ( ankiety 

ewaluacyjne, spotkania rodziców z nauczycielami, spotkania Rady Rodziców 

z Dyrektorem Szkoły), 

• współdziałaniu z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań wychowawczych 

w każdym przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących norm i zasad oraz 

wspólnym poszukiwaniu sposobów rozwiązań tych problemów. Pomocy rodzicom 

w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez pedagogizację, profilaktykę, 

reedukację i terapię pedagogiczną, 

• współdecydowaniu o organizacji świąt, uroczystości, imprez szkolnych i klasowych, 

• stworzeniu warunków do szczerych, życiowych i rzeczowych kontaktów nauczycieli 

z rodzicami, 

• umożliwieniu i ułatwieniu kontaktów rodziców z instytucjami i specjalistami 

świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz 

zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów, 

• zaangażowaniu szkoły w organizowanie pomocy finansowej i materialnej oraz 

profilaktycznej i terapeutycznej rodzicom, którzy takiej pomocy potrzebują, 

Podejmowaniu działań na rzecz pozyskiwania funduszy niezbędnych dla wspierania 

działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania tych funduszy, 

• organizowaniu działalności mających na celu kształtowanie kultury pedagogicznej  

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 

 



 Wychowawcy: 

 

 Powinnością wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczo – profilaktycznej 

poprzez: 

• tworzenie warunków wspomagających wszechstronny rozwój ucznia, proces jego 

uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie, 

• inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów, 

• zapobieganie i rozwiązywanie konfliktów w społeczności szkolnej. 

 

Aby zrealizować wymienione zadania, wychowawca powinien: 

 

• otaczać indywidualną opieką każdego wychowanka, 

• planować i organizować wspólnie z uczniami i ich rodzicami różne formy życia 

zespołowego, rozwijać jednostki integrujące uczniów, 

• konsultować, ustalać z uczniami i ich rodzicami treść oraz formy zajęć na godzinach 

wychowawczych, 

• zapoznać rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów, 

• współdziałać z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadniać i koordynować ich 

działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, wychowanków uzdolnionych, 

mających niepowodzenia szkolne lub sprawiających trudności wychowawcze. 

• współpracować z rodzicami uczniów, 

• współdziałać z pedagogiem szkoły i innymi osobami kompetentnymi  

w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów, 

• być rzecznikiem spraw ucznia w kontaktach z innymi ludźmi. 

 
  
 
Nauczyciele: 

 

 Nauczyciele w swojej pracy wychowawczej, wspomagając i uzupełniając rodziców, 

powinni dążyć do tego, aby uczniowie: 

 



• 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, 

• mieli świadomość życiowej użyteczności zarówno poszczególnych przedmiotów 

szkolnych, jak całej edukacji na danym etapie, 

• stawali się coraz bardziej samodzielni w dążeniu do dobra w jego wymiarze 

indywidualnym i społecznym, umiejętnie godząc dążenie do dobra własnego z dobrem 

innych, odpowiedzialność za siebie z odpowiedzialnością za innych, 

• poszukiwali, odkrywali i dążyli na drodze rzetelnej pracy do osiągnięcia wielkich 

celów życiowych i wartości ważnych dla odnalezienia własnego miejsca na świecie, 

• uczyli się szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia w społeczeństwie oraz 

przygotowali się do życia w rodzinie, społeczności lokalnej i państwie, 

• przygotowali się do rozpoznania 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. 

 

Zadania Samorządu Uczniowskiego: 

 

• kształtowanie właściwego podejścia do nauki i zachowania, do procesu zdobywania 

wiedzy i umiejętności, do samorealizacji, 

• uczestniczenie w planowaniu życia i pracy szkoły: organizowanie zebrań społeczności 

uczniowskiej, tworzenie władzy uczniowskiej, wybór Opiekuna Samorządu 

Uczniowskiego, Rady Samorządu Uczniowskiego, organizowanie narad  klasowych, 

spotkań młodzieży, spotkań z dyrektorem szkoły, Radą Pedagogiczną  

i innymi, 

• rozwijanie opieki i wzajemnej pomocy koleżeńskiej, opieka nad klasami młodszymi, 

• organizowanie czasu wolnego, działalność rozrywkowa, artystyczna, kulturalno – 

oświatowa, sportowo – turystyczna, 



• uczestniczenie w gospodarowaniu szkołą: opieka nas klasami, opieka nad otoczeniem 

szkoły, akcje charytatywne, 

• uczestniczenie w kształtowaniu wewnętrznych relacji interpersonalnych, udział  

w tworzeniu prawodawstwa szkolnego, rozstrzyganie konfliktów uczniowskich, 

udział, na zaproszenie w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, wyrażanie opinii o pracy 

nauczyciela. 

  

 Pedagog i psycholog szkolny:  

 

• prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnoza 

indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości 

psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych 

oraz wspierania mocnych stron uczniów, 

• diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów 

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

• udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do 

rozpoznanych potrzeb, 

• podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci, 

• minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom 

zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym  

i pozaszkolnym uczniów, 

• inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach 

kryzysowych, 

• pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu  indywidualnych 

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

• wspieranie nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-

pedagogicznej. 

 

 



VII. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE I FORMY R EALIZACJI 
 

ZADANIE CELE FROMY I SPOSÓBY 
REALIZACJI 

 
 
 
 
 

Zwiększenie 
bezpieczeństwa uczniów na 

terenie szkoły i poza nią 
 

 
1. Doskonalenie warunków 
bezpiecznego funkcjonowania 
ucznia w szkole i poza nią.  
 
2. Ochrona uczniów przed 
skutkami niepożądanych działań 
ludzi z zewnątrz.  
 
3. Eliminowanie zagrożeń 
pożarowych.  
 
4. Zapewnienie bezpieczeństwa 
i higieny pracy oraz odpoczynku 
między lekcjami.  
 
5. Ochrona mienia społecznego. 
  
6. Przeciwdziałanie agresji 
w szkole.  
 
7. Eliminowanie zagrożeń 
związanych z zachowaniami 
ryzykownymi uczniów. 

 
• Lekcje z wychowawcą, 

pedagogiem szkolnym,  
• Konkursy 
• Regulaminy 
• Kampanie wizualnych 

gazetek szkolnych 
• Prelekcje oraz warsztaty 

z udziałem przedstawicieli 
np. Komendy Powiatowej 
Policji, OSP, Służby 
Zdrowia 

• Pełnienie dyżurów przez 
nauczycieli na korytarzach 
szkolnych, stołówce szkolnej 

• Apele porządkowe, próbne 
ewakuacje 

• Przeprowadzenie  kampanii 
promującej bezpieczeństwo 
np. Klub Kubusia Puchatka, 
Bezpieczna droga do szkoły 

• Egzamin uczniów klas IV na 
Kartę Rowerową 

• Materiały informacyjne 
 

 
 
 
 
 

Niwelowanie zachowań 
agresywnych i przemocy 

w szkole 

1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania 
zachowań agresywnych oraz 
egoistycznych. 
 
2. Kształtowanie postaw 
odrzucających przemoc oraz 
umiejętności nieagresywnego, 
asertywnego zachowywania się 
w sytuacjach konfliktowych 
i problemowych.  
 
3. Monitorowanie nasilenia 
zjawiska agresji w szkole.  
 
4. Utrwalenie zasad kultury 
osobistej i dobrego zachowania. 
 
5. Integracja klasowa i szkolna 

• Zajęcia wynikające z planów 
wychowawczych, pracy 
pedagoga; opracowanie 
klasowych lub grupowych 
kodeksów dobrego 
zachowania kształtujących 
postawy asertywne. 

• Prowadzenie działalności 
informacyjnej na temat 
zjawisk przemocy i agresji 
w środowisku szkolnym 
i domowym przy współpracy 
z Zespołem 
Interdyscyplinarnym 
do Spraw Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie. 

• Integracja klasowa i szkolna: 
� zajęcia integrujące 

klasy młodsze 



 
6. Egzekwowanie przestrzegania 
prawa wewnątrzszkolnego. 
 
7. Uświadamianie niewłaściwych 
zachowań w szkole i poza nią,  
w Internecie oraz mediach 
społecznych. 
 
 
  
 
 
 

i starsze 
� Zielona Szkoła 
� uroczystości szkolne 

i konkursy 
z udziałem 
wszystkich uczniów 

� uroczystości 
i imprezy klasowe 
z udziałem rodziców. 

• Negocjacje, mediacje, 
asertywna komunikacja 
własnych potrzeb, dyskusje, 
rozmowy, pogadanki.  

• Aktywne uczestniczenie 
w lokalnych i krajowych 
akcjach edukacyjnych.  

• Prelekcje oraz warsztaty 
z udziałem przedstawicieli 
np. Komendy Powiatowej 
Policji, OSP, Służby 
Zdrowia 

• Pedagogizacja nauczycieli, 
rodziców 

• Spektakle profilaktyczne 
• Stosowanie statutowego 

systemu nagród i kar. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

Kształtowanie umiejętności 
współżycia społecznego 

z poszanowaniem godności 
drugiego człowieka 

 
1. Przygotowanie uczniów do 
świadomego, aktywnego 
uczestnictwa w życiu społecznym 
 
2. Dążenie do uzyskania 
wysokiego poziomu kultury 
osobistej  
 
3. Budzenie wrażliwości na 
problemy innych ludzi, wyrabianie 
odpowiedzialności za innych, 
zwłaszcza młodszych, starszych, 
chorych, niepełnosprawnych 
 
4. Kształtowanie właściwego 
stosunku do wszystkich 
pracowników szkoły i okazywanie 
szacunku do ich pracy 
 
5. Pomoc w odnajdywaniu 

 
• Zajęcia lekcyjne 

i pozalekcyjne,  zajęcia 
świetlicowe, zajęcia 
z pedagogiem szkolnym, 
zajęcia z WDŻ, godziny 
wychowawcze, uroczystości 
szkolne, klasowe; imprezy 
środowiskowe, koncerty 
umuzykalniające  

• Konsultacje z rodzicami 
i dziećmi 

• Akcje charytatywne 
• Wycieczki, ogniska, rajdy, 

zawody itp. 
• Udział uczniów i rodziców 

w procesie planowania pracy 
szkoły np. Statut szkoły, 
Program wychowawczo – 
profilaktyczny, Klasowe 



swojego miejsca w grupie 
rówieśniczej i wspólnocie 
szkolnej, w nawiązywaniu 
serdecznego kontaktu z innymi 
 
6. Rozwijanie samorządności 
uczniów 
7. Poznanie i respektowanie praw 
i obowiązków uczniów 
 
 

kodeksy zachowania 
• Konkursy 
• Działalność SU 
• Pomoc koleżeńska  
• Wolontariat 
 

 
 
 

 
Rozszerzenie działań na 

rzecz propagowania 
zdrowego stylu życia 

i świadomości ekologicznej 
 

1. Uświadomienie zagrożeń 
cywilizacyjnych 
i odpowiedzialności za ochronę 
zdrowia własnego i innych 
 
2. Korygowanie wad budowy, 
postawy oraz wymowy 
  
2. Kształtowanie nawyku dbania 
o własne zdrowie. Zwracanie 
uwagi na utrzymanie higieny ciała. 
Dbanie o schludny wygląd 
zewnętrzny.   
  
  
3. Wpajanie zdrowego stylu życia, 
odżywiania i wypoczynku. 
Umiejętne zagospodarowanie 
czasu wolnego.  
  
4. Kształtowanie sprawności 
fizycznej, odporności. 
Uświadomienie roli i znaczenia 
sportu. Wpajanie nawyku 
rozwijania własnych 
predyspozycji w zakresie 
dyscyplin sportu.  
  
5. Zachowanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach i ulicach 
ze szczególnym zwróceniem 
uwagi na bezpieczną drogę 
do szkoły. 
 
6. Przybliżenie uczniom 
konieczności ochrony środowiska 
naturalnego.  
 
7. Ukazanie wpływu codziennych 

• Lekcje przedmiotowe, 
z wychowawcą, 
z pedagogiem szkolnym, 
zajęcia pozalekcyjne np. 
SKS, SKKT, Klub Młodego 
Ekologa, zajęcia gimnastyki 
korekcyjnej, logopedyczne, 
działalność kół 
zainteresowań 

• Pogadanki tematyczne 
• Rajdy rowerowe, górskie, 

wycieczki klasowe, wyjazdy 
szkolne np. „Zielona Szkoła” 
itp. 

• Konkursy 
• Uczestnictwo 

w ogólnopolskich 
programach, kampaniach, 
akcjach np. „Już pływam”, 
„Owoce w szkole”, „Mleko 
z klasą’, „Trzymaj Formę”, 
„Mały Mistrz”, , „Godzina 
kodowania” 

• Imprezy szkolne, 
środowiskowe np. Eko – 
Festyn, Dzień Ziemi 

• Akcje proekologiczne np. 
„Sprzątanie świata”, zbiórka 
żołędzi, surowców wtórnych, 
baterii 

• Realizacja działań zawartych 
w szkolnych programach 
prozdrowotnych  

• Kampania wizualnych 
gazetek szkolnych 

 
 
 
 



czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego.  
 
8. Uwrażliwienie na związek 
degradacji środowiska 
ze zdrowiem człowieka.  
 
9. Wskazanie na sposoby dbania 
o przyrodę ożywioną 
i nieożywioną.   
 
10. Kształtowanie gotowości 
i umiejętności udzielania pierwszej 
pomocy w nagłych wypadkach. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Profilaktyka uzależnień 

 
1. Podnoszenie wiedzy ucznia na 
temat zagrożeń społecznych: 
uzależnienia od Internetu, 
alkoholu, papierosów, narkotyków 
oraz mediów społecznych. 
 
2. Kształtowanie umiejętności 
unikania negatywnych wpływów 
środowiska.   
 

 
• Prowadzenie lekcji 

tematycznych wynikających 
z planów wychowawczych 

• Realizacja działań zawartych 
w szkolnych programach 
profilaktycznych  

• Działalność pedagoga 
szkolnego 

• Udział w ogólnopolskich 
programach profilaktycznych  
„Nie pal przy mnie proszę” 
„Zachowaj trzeźwy umysł”, 
„Dzień bezpiecznego 
Internetu” itp. 

• Współpraca z instytucjami 
działającymi na rzecz 
dziecka i rodziny np. 
Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej, Gminna Komisja 
Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania 
Narkomanii 

• Konkursy, koncerty, 
spektakle profilaktyczne 

 
 

Rozwijanie zdolności  
do samokontroli 

i motywacji do własnego 
rozwoju 

 
1. Rozwijanie indywidualnych 
zainteresowań i uzdolnień 
uczniów. 
 
2. Umożliwienie uczniom 
prezentowania swoich 

 
• Organizację zajęć 

pozalekcyjnych – działalność 
kół zainteresowań, zajęć 
rozwijających, 
świetlicowych 

• Konkursy szkolne 



umiejętności. 
 
3. Pomoc w przezwyciężaniu 
własnych trudności i ograniczeń. 
 
4. Zapobieganie niepowodzeniom 
szkolnym. 
 

i pozaszkolne, zawody 
sportowe, imprezy klasowe 
i szkolne, środowiskowe,  
umożliwiające prezentacje 
umiejętności uczniów 

• Wystawy wytworów prac 
uczniów 

• Organizowanie pomocy 
psychologiczno – 
pedagogicznej, realizacja 
różnych form pomocy np. 
zajęcia korekcyjno – 
kompensacyjne, 
rewalidacyjne, 
logopedyczne, dydaktyczno 
– wyrównawcze itp.   

• Nagradzanie osiągnięć 
uczniów 

• Zajęcia z wychowawcą, 
pedagogiem szkolnym. 

• Organizacja pomocy 
koleżeńskiej. 

• Pomoc w odrabianiu zadań  
w trakcie zajęć 
świetlicowych. 

• Kierowanie uczniów do 
poradni psychologiczno-
pedagogicznej i innych 
poradni specjalistycznych. 

• Współpraca z rodzicami, 
instytucjami, osobami 
działającymi na rzecz 
rodziny i dzieci,  

• Szkolenia dla rady 
pedagogicznej, rodziców 
wynikające z bieżących 
potrzeb. 

 
 

 
Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny, 
grupy rówieśniczej 

i wspólnoty narodowej 
oraz postawy patriotycznej, 

miłości do ojczyzny, 
kultywowania tradycji 

 
 

 
1. Znajomość słów i melodii 
hymnu narodowego.  
 
2. Kulturalne zachowanie się 
w miejscach pamięci  
narodowej, instytucjach 
kulturalnych, miejscach 
sakralnych, w czasie uroczystości 
szkolnych 
 

 
• Zajęcia z wychowawcą, 

przedmiotowe, zajęcia 
pozalekcyjne np. Klub 
Europejski, SKKT itp. 

• Imprezy klasowe, szkolne, 
środowiskowe 

• Apele okolicznościowe, 
świąteczne 

• Wyjazdy, wycieczki np. 



3. Dbanie o odpowiedni strój 
w czasie świąt szkolnych, 
akademii.  
 
4. Wybór patrona szkoły, poznanie 
jego sylwetki. 
  
5. Kultywowanie tradycji 
narodowej, regionalnej, szkolnej.  
 
6. Zdobywanie, pogłębianie 
wiedzy o własnej miejscowości, 
regionie, kraju.  
 
7.Poznanie historii i tradycji 
własnej rodziny i jej związek 
z historią regionu.  
 
8. Wdrażanie do aktywnego 
uczestnictwa w życiu wspólnoty 
lokalnej, imprezach regionalnych.  
 
9. Zachowanie tożsamości 
narodowej we wspólnocie 
Europejskiej 
  

teatr, muzeum itp. 
• Prelekcje, pogadanki 
• Spotkania z ciekawymi 

ludźmi 
• Prezentacja symboli 

narodowych 
• Dekoracje okolicznościowe 

szkoły 
 

 
 
 

 
Integracja działań 
wychowawczo – 

profilaktycznych szkoły  
i rodziców 

 
1. Współtworzenie dokumentów 
szkolnych 
 
2. Dokładne precyzowanie 
wymagań stawianych uczniom, 
dotyczących pożądanych przez 
Szkołę zachowań, które zapewnią 
utrzymanie ładu społecznego 
i bezpieczeństwa uczniów. 
Egzekwowanie powyższych 
wymagań. 
 
3. Uwzględnienie na zebraniach 
z rodzicami tematów z zakresu 
wychowania, adekwatnych do 
problemów szkolnych. 
 
4. Integracja działań nauczyciela, 
pedagoga szkolnego, 
wychowawcy, dyrektora 
z rodzicami w ramach 
rozwiązywania sytuacji 
problemowych 

 
• Spotkania, zebrania, 

konsultacje 
• Współpraca z Radą 

Rodziców 
• Ankiety 
• Imprezy klasowe, szkolne, 
środowiskowe 

• Wyjazdy klasowe i szkolne 
• Pedagogizacje rodziców 
• Porady 
• Tablice informacyjne 
• Ulotki 
• Strona internetowa szkoły 
• Warsztaty z udziałem 

rodziców 



  
4. Badanie opinii rodziców 
odnośnie działań wychowawczych 
i profilaktycznych 
 
5. Udział w uroczystościach 
i imprezach szkolnych, klasowych. 
 
6. Uczestnictwo rodziców 
w lekcjach otwartych. 
 
7. Organizowanie imprez dla 
rodziców i z ich udziałem. 
 
8. Wyróżnianie rodziców za wkład 
pracy, pomoc w szkole. 
 

 
Współpraca z instytucjami,  
osobami specjalizującymi 
się w działaniach na rzecz 

dziecka i rodziny 

 
1. Współpraca z Gminnym 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej w 
Polance Wielkiej 
2. Współpraca z Gminną Komisją 
Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii w 
Polance Wielkiej 
3. Współpraca z Zespołem 
Interdyscyplinarny ds.. 
Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie  
4. Współpraca z Komenda 
Powiatową Policji 
5. Poradnią Psychologiczno – 
Pedagogiczną 
6. Współpraca z Ośrodkiem 
Zdrowia 
7. Współpraca z asystentem 
rodziny 
8. Współpraca z kuratorem 
sądowym (społecznym 
i zawodowym) 
9. Współpraca z psychologiem 
działającym na terenie gminy 
Polanka Wielka 
10. Współpraca z: 

• LKS, 
• GCK 
• OSP 
• Pracownią Orange 
• Kołem Łowieckim itp. 

 
• Pomoc i organizacja działań 

szkoły w zakresie diagnozy, 
dydaktyki, wychowania, 
profilaktyki. 



VIII. EWALUACJA  
 
 
 W ustaleniu, czy realizowany program przynosi oczekiwane efekty, niezbędna jest 

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

Ocena efektów realizacji Programu Wychowawczo – Profilaktycznego, oprócz bieżącego 

monitorowania oraz samooceny, dokonywana będzie w trakcie posiedzeń Rady 

Pedagogicznej – podsumowujących pracę w pierwszym i drugim półroczu roku szkolnego,   

w oparciu o narzędzia diagnostyczne. Wynikające z diagnozy i ewaluacji wnioski, 

przekazywane będą do wiadomości Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.  

 
Podstawą do formułowania oceny będą: 
 

1) analiza dokumentów, 
2) obserwacje, 
3) ankiety, 
4) rozmowy, 
5) wywiad. 

 
 

 
IX. USTALENIA KO ŃCOWE  

  

 Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są 

wszyscy pracownicy szkoły.  Dyrektor szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Za realizację poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź 

zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.  

  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 1 w Polance Wielkiej 

jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji.  Program ten podlega 

monitorowaniu i ewaluacji.  

  

W każdym kolejnym roku szkolnym we wrześniu zostanie opracowany dokument  

pt. Założenia do Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły wraz z  harmonogramem 

działań zaplanowanych na dany rok szkolny w formie odrębnego załącznika i dołączony 

do Programu.  

  

 



Program Wychowawczo - Profilaktyczny opracował zespół nauczycieli we współpracy  

z rodzicami.  

  

Program Wychowawczo- Profilaktyczny  Szkoły Podstawowej nr 1  w Polance Wielkiej:  

  

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej w dniu……………………………………………….  

  

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców w dniu ……………………………………………….….  

  

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim w dniu ………………………….…………..  

  

  

 

  

Rada Rodziców          Rada Pedagogiczna       Samorząd  Uczniowski 

 

 

………………………..     ……………………….....    ………………………….. 


