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I. WSTĘP: 
 
 

 
Podstawowe założenia programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły. 

   

Celem wychowania realizowanego w szkole są działania wychowawczo – profilaktyczne adekwatne do fazy rozwojowej, w której 



znajduje się uczeń. Obejmuje ona  cztery sfery: fizyczną, psychiczną (w tym między innymi emocjonalną i intelektualną), społeczną oraz 

duchową.  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej , które powinno być wzmacniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1,pkt.3 ustawy Prawo 

Oświatowe). 

WYCHOWANIE 

WYCHOWANIE rozumiemy zatem jako proces wspierania wychowanka w rozwoju angażujący dwie osoby:  

1. 1) Wychowawcę ( nauczyciela) 

2. 2)  oraz wychowanka (ucznia);  

pozostające w osobowej relacji, których spotkanie oparte jest na poszanowaniu godności osobowej zarówno wychowawcy, jak i 

wychowanka oraz współdziałające w osiąganiu celów wychowawczych to jest pełnej dojrzałości w czterech podstawowych sferach: 

fizycznej, psychicznej – w tym m. in. emocjonalnej i intelektualnej – społecznej i duchowej.  

• • dojrzałość fizyczną należy rozumieć jako prowadzenie zdrowego stylu życia, 

• • dojrzałość psychiczną – jako ponoszenie odpowiedzialności za siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający 

świat, 

• • dojrzałość społeczną – jako konstruktywne pełnienie ról społecznych, 

• • dojrzałość duchową – jako posiadanie konstruktywnego systemu wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia 

człowieka; dzielące się odpowiedzialnością:  



Wychowawca odpowiada za tworzenie warunków do rozwoju, natomiast wychowanek za korzystanie z istniejących warunków w celu 

realizacji zadań rozwojowych.  
 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA 

 

PROFILAKTYKA natomiast powinna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i 

kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać. 

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 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, psychologiem, pedagogiem oraz pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności od stanu zasobów, potrzeb 

klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. MISJA 

SZKOŁA JAKO MIEJSCE KSZTAŁCENIA, WYCHOWYWANIA I OPIEKI: 
 

Misją Szkoły Podstawowej Nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu w obszarze 

pracy wychowawczej jest wszechstronny rozwój uczniów w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, 
estetycznym, moralnym, sportowym i duchowym w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 69 im. Jarogniewa Drwęskiego Szkoła Mistrzostwa Sportowego w Poznaniu to szkoła, która: 

• • Umożliwia    uczniom    zdobywanie    wiedzy    i    umiejętności    niezbędnych   do funkcjonowania w obecnej 
rzeczywistości, w obecnym świecie. 

• • Pozytywnie motywuje uczniów do wszechstronnego rozwoju. 
• • Uczy efektywnego współdziałania w zespole. 



• • Uczy poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się 
technologią informacyjną. 

• • Rozwija poczucie odpowiedzialności za postępowanie, zdrowie i bezpieczeństwo własne i innych. 
• • Uczy zasad demokratycznych i stwarzają warunki do samorządności uczniów. 
• • Dąży do budowania postaw otwartości na innych ludzi, ich potrzeb, odmienności myśli, poglądów, wyboru dróg życiowych. 
• • Wychowuje w duchu szacunku do przyrody i poczucia współodpowiedzialności za środowisko naturalne. 
• • Wychowuje w duchu patriotyzmu, pielęgnacji języka polskiego i tożsamości narodowej. 
• • Przygotowuje uczniów do życia społecznego w zjednoczonej Europie. 

 

Podstawową zasadą, na której oparto system wychowawczy naszej szkoły jest traktowanie ucznia jako niepowtarzalnej osoby, a 

równocześnie uczniów jako grupy społecznej organizującej określone życie społeczne.  

Wychowanie ucznia w szkole przez nauczycieli powinno uwzględniać wszystkie sfery jego osobowości i traktować go podmiotowo. Należy 

jednak pamiętać, że to rodzice przede wszystkim wychowują swoje dzieci, szkoła im jedynie w tym pomaga, nie ingerując w ich 

przekonania. 

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 
 

III. SYLWETKA ABSOLWENTA 

 

SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

 

Jest to człowiek: 
 



Ad. 1. Sfera fizyczna (rozwój biologiczny) 

- dbający o zdrowie własne i innych 

- świadomy zagrożeń wynikających ze stosowania używek 

- zwracający uwagę na bezpieczeństwo własne i innych 

- znający zasady udzielania pierwszej pomocy 

- przygotowujący do uczestnictwa w kulturze fizycznej 
 

Ad. 2. Sfera psychiczna (rozwój poznawczy i emocjonalny) 

- dążący do zdobywania i pogłębiania swojej wiedzy 

- odpowiedzialny za swoje postępowanie 

- ciekawy świata 

- radzący sobie w trudnych sytuacjach 

- przygotowany do odbioru kultury 

 

Ad. 3. Sfera społeczna 

- orientujący się w otaczającym go świecie 

- dobrze współpracujący w grupie 

- znający swoje prawa i obowiązki 

- szanujący i chroniący środowisko przyrodnicze 

- przygotowany do pełnienia ról społecznych 

 



Ad. 4. Strefa aksjologiczna (rozwój moralny i duchowy) 

- świadomy konsekwencji własnych zachowań 

- szanujący poglądy i zdanie innych 

- tolerancyjny i empatyczny 

- kultywuje tradycje patriotyczne 

 

IV UCZESTNICY PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO ORAZ ICH PRAWA I OBOWIĄZKI:   

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy uczestnicy programu:   

 

Rodzice:                                                                                                                                                 

• ¥	   mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi                      i moralnymi, jeśli nie są one w 

sprzeczności z prawami dziecka;  

• ¥	   znają i akceptują program wychowawczo - profilaktyczny proponowany przez szkołę;  

• ¥	   wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa;  

• ¥	   wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  

• ¥	   aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  

• ¥	   dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci (np. czuwają nad bezpiecznym korzystaniem z Internetu);  



 

Wychowawcy klas:  

• ¥	   dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  

• ¥	   wspierają w rozwoju uczniów;  

• ¥	   opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  

• ¥	   prowadzą teczkę wychowawcy, w której znajduj się indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno – 

pedagogiczną  

• ¥	   koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym;  

• ¥	   dokonują rozpoznanie sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  

• ¥	   udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom  

• ¥	   prowadzą dokumentację związaną z udzielaniem pomocy psychologiczno – pedagogicznej  

• ¥	   podejmują działania w przypadkach łamania prawa wobec niego; 

• ¥	   integrują i kierują zespołem klasowym;  

• ¥	   oceniają zachowania uczniów;  

• ¥	   wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, 



• ¥	   współpracują z rodzicami; włączając ich w życie klasy;  

• ¥	   współpracują z dyrekcją szkoły, psychologiem/pedagogiem, pielęgniarką;   

• ¥	   współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią psychologiczno -   pedagogiczną, sądami 

rodzinnymi;   

                                                                                                                                                                      Nauczyciele:   

• ¥	   oddziałują wychowawczo na uczniów  

• ¥	    odpowiadają za bezpieczeństwo wychowanków podczas pobytu w szkole oraz w czasie wyjść i wyjazdów szkolnych oraz 

podczas edukacji na odległość  

• ¥	   udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych  

• ¥	   udzielają pomocy psychologiczno – pedagogicznej  uczniom  

• ¥	   wspierają w rozwoju uczniów swoją postawą i działaniami pedagogicznymi  oraz ich zdolności i zainteresowania;  

• ¥	   inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;   

• ¥	   wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;   

• ¥	   reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji  i innych negatywnych zachowań;   

• ¥	   dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy wszystkich uczniów;  

• ¥	   współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia 



• ¥	   proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią;   

• ¥	   realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły;  

  

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:   

• ¥	   przestrzegają regulaminu szkoły;  

• ¥	   współorganizują imprezy i akcje szkolne;   

• ¥	   znają i przestrzegają normy zachowania obowiązujące członków społeczności szkolnej;   

• ¥	   akceptują innych uczniów i szanują ich prawa,  

• ¥	   współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności;   

• ¥	   kierują swoim rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;   

• ¥	   prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;   

• ¥	   mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  

 

Środowisko lokalne:  

pomoc w oddziaływaniach profilaktycznych i wychowawczych:  



• • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  

• • Sąd Rejonowy Wydział Rodzinny i Nieletnich w Poznaniu 

• • Policja ds. Nieletnich  

• • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 

• • Program Wsparcia Rodziny 

• • Dom Kultury „Krąg” 

• • Miejska Biblioteka Publiczna Raczyńskich   

• • Inne poradnie specjalistyczne, stowarzyszenia i instytucje opiekuńcze i wspierające działania ekologiczne i promujące 

zdrowy styl życia.    

 

V. GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 

 

1. 1. Rozwój biologiczny młodego człowieka w aspekcie zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. 

2. 2. Rozwój poznawczy i emocjonalny młodego człowieka w kontekście odpowiedzialności i radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 

3. 3. Rozwój społeczny młodego człowieka w aspekcie przygotowania go do pełnienia ról społecznych. 

4. 4. Rozwój w sferze moralnej i duchowej z uwzględnieniem wartości, konsekwencji oraz tradycji. 
 



VI. PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZYCH I PROFILAKTYCZNYCH 

 

a. a) W odniesieniu do szkoły 

a.1) dla uczniów klas I-III 

 

Wymagania: 

a. 1) Sfera fizyczna (zdrowie, edukacja zdrowotna) 

Uczeń zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią ze szczególnym uwzględnieniem zasad Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego w czasie pandemii 

Uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpiecznie i 

efektywnie korzysta z technologii cyfrowych 

Uczeń przestrzega zasad zdrowego stylu życia oraz zna podstawowe procedury pierwszej pomocy. 

a. 2)  Sfera psychiczna (bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych) 

Uczeń wie jak zachować się w sytuacji trudnej. 

Uczeń kształtuje swoje nawyki czytelnicze. 

Uczeń zna konsekwencje przyjętych norm społecznych.  

Uczeń potrafi się samodzielnie uczyć. 

Uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

a. 3) Sfera społeczna (relacje, kultura, kształtowanie postaw społecznych) 

Uczeń jest przygotowany do pełnienia roli ucznia w szkole. 

Uczeń zna konsekwencje przyjętych norm społecznych.  



Uczeń rozwija swoje kompetencje w zakresie kultury osobistej i relacji z rówieśnikami. 

a. 4) Sfera aksjologiczna (kultura, wartości, normy, wzory zachowań) 

Uczeń zna i szanuje tradycje oraz symbole narodowe i europejskie.  

       Uczeń przestrzega zasad kulturalnego zachowania się. 
 

Uczeń zna i stosuje zasady tolerancji. 
 
 
 
 
 
 

SFERA PROBLEM ZADANIA OCZEKIWANIA - EFEKTY 

3 Wzajemne poznawanie się. a. 1. Uczniowie biorą udział w zabawach 
integracyjnych. 

b. 2. Uczniowie biorą udział w imprezach 
szkolnych i klasowych. 

Uczniowie rozwinęli umiejętność współdziałania. 
Uczniowie czują się częścią społeczności 
szkolnej. 

2 Przygotowanie do 
świadomego korzystania 
ze zbiorów bibliotecznych. 
 

a. 1. Uczniowie uczą się korzystania z 
biblioteki szkolnej. 

b. 2. Uczniowie poznają zbiory biblioteczne. 
c. 3. Uczniowie poznają pojęcie „lektury”. 

Uczniowie prawidłowo korzystają ze zbiorów 
bibliotecznych. 
Uczniowie orientują się w zasobach biblioteki 
szkolnej, zna pojęcie lektury. 

1 Poznanie reguł 
zachowania w miejscach 
publicznych. 

a. 1. Uczniowie stosują, na co dzień formy 
prawidłowego zachowania. 

b. 2. Uczniowie biorą czynny udział w 
imprezach kulturalnych z zachowaniem 
zasad bezpieczeństwa i prawidłowego 

Uczniowie znają i stosują formy prawidłowego 
zachowania. 
Uczniowie zachowują się bezpiecznie i kulturalnie 
podczas różnego rodzaju imprez. 



zachowania. 
3, 2 Przeciwdziałanie 

zachowaniom agresywnym. 
a. 1. Uświadamianie uczniom konsekwencji 

zachowań agresywnych. 
b. 2. Praca nad doskonaleniem swojego 

charakteru. 

Uczniowie znają konsekwencje zachowań 
agresywnych. 
Uczniowie pracują nad doskonaleniem swojego 
charakteru. 

1 Uczenie zasad 
bezpieczeństwa w szkole 
i poza nią ze szczególnym 
uwzględnieniem zasad higieny 
w sytuacji pandemii 

a. 1. Nauczyciele, wychowawcy zapoznają 
uczniów z regulaminami dotyczącymi 
bezpiecznego przebywania w klasie, sali 
gimnastycznej, na placu zabaw, boisku itd. oraz z 
zasadami funkcjonowania szkoły w czasie 
pandemii. 

b. 2. Wychowawcy klas uczą prawidłowego 
przechodzenia przez jezdnię (wychowanie 
komunikacyjne). 

c. 3. Nauczyciele wdrażają zasady 
postępowania z urządzeniami elektrycznymi 
oraz na wypadek pożaru i gwałtownych 
zjawisk atmosferycznych np. burzy. 

d. 4. Zasady udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Uczniowie znają zasady bezpiecznego 
zachowania się w szkole i poza nią , higiena 
pracy podczas zdalnego nauczania  (cyfrowa 
higiena) 
Uczniowie potrafią bezpiecznie przechodzić przez 
jezdnię. 
Uczniowie potrafią bezpiecznie korzystać z 
urządzeń elektrycznych i wiedzą jak się 
zachować podczas np. burzy. 
Uczniowie znają podstawowe zasady pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 
 

2 Wdrażanie ucznia do 
samodzielnej pracy. 

a. 1. Uczniowie posiadają umiejętność 
przygotowywania swojego miejsca pracy. 

b. 2. Uczniowie samodzielnie odrabiają 
prace domowe. 

Uczniowie potrafią przygotować miejsce swojej 
pracy. 
Uczniowie potrafią samodzielnie odrabiać 
zadania domowe. 

3 Przestrzeganie praw i 
obowiązków wynikających z 
Konwencji Praw Dziecka i 

a. 1. Uczniowie zostają zapoznani z ich 
prawami i obowiązkami wynikającymi ze 
Statutu Szkoły oraz zawartymi w Konwencji 

Uczniowie znają swoje prawa i obowiązki. 



Statutu Szkoły. Praw Dziecka. 
3 Wycieczki krajoznawczo- 

turystyczne. 
( zależy od sytuacji 
epidemiologicznej w kraju) 

a. 1. Uczniowie poznają region (mała 
ojczyzna) i kraj poprzez udział w 
wycieczkach. 

b. 2. Uczniowie kształtują postawę 
proekologiczną. 

Uczniowie poznawali region i kraj poprzez udział w 
wycieczkach. 
Uczniowie dbają o środowisko. 
 

4 Kształtowanie postaw 
tolerancji i wrażliwości. 

a. 1. Uczniowie uczą się tolerancji i 
szacunku. 

b. 2. Aktywny udział w akcjach 
charytatywnych uwrażliwiających na potrzeby 
innych 

Uczniowie są tolerancyjni. 
Uczniowie biorą udział w akcjach 
charytatywnych. 

4 Kształtowanie postaw 
patriotycznych. 

a. 1. Uczniowie biorą udział w 
uroczystościach o charakterze szkolnym i 
państwowym. 

b. 2. Uczniowie poznają niektóre tradycje, 
zwyczaje i obrzędy w Polsce. 

Uczniowie biorą udział w uroczystościach 
szkolnych i państwowych. 
Uczniowie znają niektóre tradycje, zwyczaje i 
obrzędy w Polsce. 

a.2) dla uczniów klas IV – VIII  
 
Wymagania:  

a. 1) Sfera fizyczna (zdrowie, edukacja zdrowotna) 

Uczeń zna i stosuje zasady bezpieczeństwa w szkole i poza nią, ze szczególnym uwzględnieniem zasad Głównego Inspektoratu 

Sanitarnego w czasie pandemii 

Uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu oraz bezpiecznie i 

efektywnie korzysta z technologii cyfrowych  

Uczeń przestrzega zasad zdrowego stylu życia oraz zna podstawowe procedury pierwszej pomocy przedmedycznej. 



a. 2)  Sfera psychiczna (bezpieczeństwo, profilaktyka zachowań ryzykownych) 

Uczeń potrafi zachować się w sytuacji trudnej. 

Uczeń zna konsekwencje przyjętych norm społecznych.  

Uczeń potrafi się samodzielnie uczyć. 

Uczeń rozwija swoje kompetencje informatyczne i stosuje zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. 

Uczeń ukierunkowuje swoje zainteresowania i uczy się racjonalnego gospodarowania czasem wolnym.  

Uczeń rozwija swoje kompetencje przedsiębiorczości i inicjatywy. 

a. 3) Sfera społeczna (relacje, kultura, kształtowanie postaw społecznych i proekologiczneych ) 

Uczeń prawidłowo funkcjonuje w roli ucznia. 

Uczeń zna konsekwencje przyjętych norm społecznych. 

        Uczeń prezentuje swoje poglądy zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznie akceptowanymi. 
            Uczeń dba o swoje otoczenie i środowisko  
a. 4) Sfera aksjologiczna (kultura, wartości, normy, wzory zachowań) 

Uczeń zna i szanuje tradycje oraz symbole narodowe i europejskie.  

        Uczeń przestrzega zasad tolerancji i kulturalnego zachowania się. 
 Uczeń zna i stosuje zasady tolerancji. 
 
 
 
 
 
 



SFERA PROBLEM ZADANIA OCZEKIWANIA - EFEKTY 

2,4 Wspieranie rozwoju 
osobowości młodego 
człowieka w sferze 
poznawczej i emocjonalnej. 

a. 1. Rozpoznawanie i akceptacja własnych 
mocnych i słabych stron. 

b. 2. Budowanie poczucia własnej wartości. 
c. 3. Kształtowanie umiejętności radzenia 

sobie w różnych sytuacjach. 
d. 4. Budowanie motywacji wewnętrznej do 

nauki i wszechstronnego rozwoju. 
e. 5. Rozbudzanie i poszerzanie 

zainteresowań uczniów, stwarzanie 
warunków do realizowania działań 
wynikających z zainteresowań. 

f. 6. Rozbudzanie ciekawości poznawczej; 
rozwijanie zdolności twórczego myślenia. 

g. 7. Kreowanie warunków sprzyjających 
rozwojowi indywidualnych talentów i 
uzdolnień. 

h. 8. Wspieranie ucznia o specyficznych 
potrzebach edukacyjnych. 

i. 9. Kształtowanie świadomości i poczucia 
odpowiedzialności za konsekwencje 
własnych zachowań. 

Uczniowie rozpoznają swoje mocne i słabe strony 
oraz budują poczucie własnej wartości. 
Uczniowie potrafią radzić sobie w różnych 
sytuacjach. 
Uczniowie mają wewnętrzną motywację do nauki 
i osobistego rozwoju. 
Uczniowie posiadają szerokie zainteresowania i 
realizują działania z nich wynikające, są ciekawi 
świata i zdolni do twórczego myślenia. 
Uczniowie posiadają warunki do rozwoju talentów 
i uzdolnień. 
Uczniowie ze specyficznymi potrzebami 
edukacyjnymi uzyskują wsparcie. 
Uczniowie mają świadomość i poczucie 
odpowiedzialności za konsekwencje swoich 
zachowań. 

1 Kształtowanie postaw 
Prozdrowotnych. 

Wzbogacanie wiedzy dotyczącej zdrowego i 
higienicznego trybu życia oraz zagrożeń dla zdrowia 
ze szczególnym uwzględniem aktualnej sytuacji 
epidemioloficznej w kraju  (COVID 19) 

Uczniowie posiadają wiedzę w obszarze 
zdrowego i higienicznego trybu życia, znają 
zagrożenia dla zdrowia (w tym dot. epidemii 
COVID 19) i zachowują zasady higieny  w czasie 



a. 1. Propagowanie wiedzy dotyczącej 
zdrowego stylu życia (higieny pracy, nauki i 
odpoczynku, odżywiania się, cyfrowej higieny 
pracy w czasie zdalnego nauczania). 

b. 2. Uświadamianie skutków zagrożeń 
cywilizacyjnych. 

c. 3. Rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej konstruktywnych metod radzenia 
sobie ze stresem. 

 
Ukształtowanie poczucia odpowiedzialności za 
własne zdrowie: 

a. 1. Uświadamianie zdrowotnych 
konsekwencji własnych decyzji na 
przykładach zachowań ryzykownych. 

 
Wyrobienie nawyków i umiejętności sprzyjających 
zachowaniu zdrowia: 

a. 1. Uświadamianie znaczenia higieny 
osobistej. 

b. 2. Promowanie aktywnych i atrakcyjnych 
form zagospodarowania czasu wolnego. 

c. 3. Propagowanie zasad udzielania pierwszej 
pomocy. 

pandemii 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie czują się odpowiedzialni za własne 
zdrowie. 
 
 
 
 
Uczniowie posiadają nawyki i umiejętności 
sprzyjające zachowaniu zdrowia. 

3 Wyposażenie ucznia w 
umiejętności niezbędne do 
współdziałania 

Znajomość i przestrzeganie norm społecznych: 
a. 1. Promowanie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania się w relacjach 

Uczniowie znają i przestrzegają normy 
społeczne. 
 



w zespole. społecznych w szkole oraz poza nią. 
b. 2. Kształtowanie i poszanowanie praw 

swoich i innych osób. 
c. 3. Wzbogacanie wiedzy dotyczącej ról 

społecznych (upowszechnianie działalności 
SU) 

 
Doskonalenie kompetencji emocjonalnych 
i społecznych: 

a. 1. Rozwijanie umiejętności 
rozpoznawania, nazywania, wyrażania i 
używania emocji  

b. 2. Rozwijanie empatii. 
c. 3. Rozwijanie umiejętności komunikacji i 

współpracy w zespole. 
d. 4. Rozwijanie umiejętności radzenia 

sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych 
dla zespołu klasowego. 

e. 5. Rozwijanie umiejętności asertywnych. 

 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie mają rozwinięte kompetencje 
emocjonalne i społeczne. 

3,4 Przygotowanie do 
podejmowania i pełnienia ról 
społecznych i obywatelskich. 

Znajomość zasad funkcjonowania szkoły: 
  

a. 1. Zapoznanie uczniów i ich rodziców ze 
Statutem Szkoły, Szkolnym Programem 
Wychowawczo – Profilaktycznym. 

b. 2. Uświadamianie praw i obowiązków 
uczniów w szkole, życiu rodzinnym i 
społeczeństwie. 

Uczniowie znają zasady funkcjonowania szkoły. 
 
 
 
 
 
 
 



c. 3. Współtworzenie zwyczajów i tradycji 
szkoły.   

   
Kształtowanie postaw prospołecznych:   

a. 1. Kształtowanie poczucia 
przynależności do wspólnoty klasowej i 
szkolnej, pozytywnego wizerunku szkoły i 
akceptacji obowiązków szkolnych. 

b. 2. Kształtowanie umiejętności 
funkcjonowania w grupie. 

c. 3. Kształtowanie tolerancji. 
d. 4. Wdrażanie do poszanowania mienia 

społecznego.  
e. 5. Zachęcanie do aktywnego udziału w 

życiu szkoły poprzez pracę w SU.   
 
Kreowanie pożądanych postaw wobec obowiązków: 

a. 1. Zapoznanie uczniów z ich prawami i 
obowiązkami szkolnymi i społecznymi. 

b. 2. Kształtowanie pożądanych postaw 
wobec obowiązków szkolnych poprzez 
przestrzeganie procedur zawartych w 
Statucie Szkoły. 

c. 3. Stymulowanie aktywności uczniów w 
społeczności klasowej, szkolnej i lokalnej (np. 
wolontariat). 

 
Uczniowie mają ukształtowane postawy 
prospołeczne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie prezentują pożądane postawy wobec 
obowiązków. 

4 Kształtowanie postaw Rozpowszechnienie wiedzy o historii i kulturze Uczniowie mają większą wiedzę o historii i 



patriotycznych. własnego regionu i kraju: 
a. 1. Wzbogacanie wiedzy o regionie i kraju. 
b. 2. Zapoznanie z tradycjami, historią i 

kulturą narodową. 
 
Rozwój poczucia tożsamości narodowej: 

a. 1. Kształtowanie przywiązania do kraju i 
jego kulturowego dziedzictwa. 

b. 2. Kształtowanie patriotyzmu lokalnego. 
c. 3. Kształtowanie tożsamości narodowej 

przy jednoczesnym otwarciu na wartości 
kultury innych krajów. 

d. 4. Kształtowanie szacunku wobec 
symboli, tradycji i miejsc pamięci narodowej. 

e. 5. Zachęcanie do obchodzenia świąt 
narodowych i lokalnych. 

f. 6. Kształtowanie nawyku właściwych 
postaw podczas uroczystości i eksponowania 
symboli narodowych i państwowych. 

kulturze regionu i kraju. 
 
 
 
 
Uczniowie mają rozwinięte poczucie tożsamości 
narodowej. 

1,3 Kształtowanie postaw i 
nawyków proekologicznych. 

a. 1. Propagowanie wiedzy dotyczącej 
środowiska przyrodniczego. 

b. 2. Tworzenie warunków do poznawania 
współzależności między różnymi elementami 
środowiska naturalnego oraz rozumienia 
przyczyn skutków ingerencji człowieka w 
świat przyrody. 

c. 3. Ukazywanie celowości 

Uczniowie mają większą wiedzę w obszarze 
środowiska przyrodniczego, ingerencji człowieka 
w to środowisko, znają celowość 
przeprowadzania akcji ekologicznych. 
Uczniowie mają poczucie odpowiedzialności za 
przyrodę i troszczą się o jej przyszłość. 
Uczniowie mają ukształtowane nawyki 
proekologiczne i sami je promują i stosują – 



przeprowadzania akcji ekologicznych (np. 
sprzątanie świata). 

d. 4. Kształtowanie poczucia 
odpowiedzialności za stan przyrody; troski o 
jej przyszłość 
Kształtowanie nawyku segregacji śmieci. 

a. 5. Promowanie i kształtowanie nawyków 
proekologicznych. 

segregacja śmieci na terenie szkoły i klasy  

1 Doskonalenie warunków 
bezpiecznego funkcjonowania 
ucznia w szkole i poza 
nią.(również podczas zadlnego 
nauczania) 

a. 1. Zapewnienie bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz odpoczynku między lekcjami. 

b. 2. Przeciwdziałanie agresji w szkole. 
c. 3. Eliminowanie zagrożeń związanych z 

zachowaniami ryzykownymi uczniów. 
d. 4. Zaznajamianie z przepisami bhp, 

zasadami GIS , drogami ewakuacyjnymi w 
szkole. 

e. 5. Zaznajamianie i systematyczne 
przypominanie zasad bezpiecznego 
poruszania się po drogach, podróżowania, 
nawiązywania znajomości, wypoczynku nad 
wodą itp. 

f. 6. Zaznajamianie z zasadami 
bezpiecznego korzystania z Internetu i 
urządzeń elektronicznych (telefonów 
komórkowych, tabletów, odtwarzaczy, itp.). 

g. 7. Kształtowanie gotowości i 
umiejętności udzielania pierwszej pomocy w 

Uczniowie są bezpieczni i odpoczywają pomiędzy 
lekcjami. 
Podejmowane są działania, które przeciwdziałają 
agresji w szkole oraz skutkom zachowań 
ryzykownych. 
 
Uczniowie znają przepisy bhp, zasady GIS  drogi 
ewakuacyjne na terenie szkoły, zasady 
bezpiecznego poruszania się po drogach, 
podróżowania, nawiązywania znajomości, 
wypoczynku nad wodą itp. 
 
Uczniowie znają zasady bezpiecznego 
korzystania z technologii informacyjno – 
komunikacyjnych (TIK). 
 
Uczniowie są przygotowani do udzielania 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
 



nagłych wypadkach. 
h. 8. Uczenie umiejętności krytycznego 

korzystania z mediów. 
i. 9. Doskonalenie umiejętności 

rozpoznawania i nazywania zachowań 
przemocowych. 

j. 10. Kształtowanie postaw asertywności 
(szacunku dla siebie i innych). 

Uczniowie potrafią krytycznie korzystać z 
mediów. 
Uczniowie potrafią rozpoznać i nazwać 
zachowania przemocowe. 
Uczniowie potrafią zachowywać się w sposób 
asertywny – szanując siebie i innych. 

2 Nabycie umiejętności radzenia 
sobie w sytuacjach trudnych, 
ryzykownych i 
konfliktowych.(również w 
czasie pandemii, w czasie 
izolacji) 

Wyposażenie uczniów w wiedzę niezbędną do 
radzenia sobie w sytuacjach trudnych: 

a. 1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania czynników ryzyka i 
właściwego oceniania poziomu zagrożenia. 

b. 2. Propagowanie wiedzy o konstruktywnych 
sposobach radzenia sobie w sytuacjach 
trudnych (negocjacje, mediacje, asertywna 
komunikacja własnych potrzeb, sztuka 
odmawiania, dyskusji). 

 
Wspieranie rozwoju autonomii i umiejętności dbania 
o własne dobro: 

a. 1. Kształtowanie odpowiedzialności za 
własne zdrowie. 

b. 2. Kształtowanie umiejętności 
asertywnych. 

c. 3. Kształtowanie umiejętności 
nawiązywania i podtrzymywania 

Uczniowie wiedzą jak radzić sobie w sytuacjach 
trudnych – potrafią ocenić ryzyko, znają sposoby 
konstruktywnego radzenia sobie w różnych 
sytuacjach. 
 
 
 
 
 
 
 
Uczniowie są bardziej autonomiczni i potrafią 
dbać o własne dobro (zdrowie, relacje, wsparcie 
itd.) 



prawidłowych relacji z rówieśnikami i 
dorosłymi. 

d. 4. Kształtowanie umiejętności proszenia 
o pomoc i rozpowszechnianie informacji o 
instytucjach, osobach, które udzielają 
wsparcia dzieciom i młodzieży. 

1 Profilaktyka uzależnień. Ze 
szczególnym uwzględnieniem 
cyberzagrożeń podczas 
korzystania z technologii 
cyfrowych  

a. 1. Aktywne uczestniczenie w akcjach 
edukacyjnych. 

b. 2. Współpraca z osobami, instytucjami, 
organizacjami zajmującymi się problematyką 
uzależnień. 

c. 3. Promowanie aktywnych i atrakcyjnych 
form zagospodarowania czasu wolnego. 

d. 4. Propagowanie wiedzy dotyczącej 
zdrowego stylu życia 

e. 5. Rozpowszechnianie wiedzy 
dotyczącej metod radzenia sobie ze stresem. 

Uczniowie uczestniczą w akcjach edukacyjnych i 
działaniach organizowanych we współpracy z 
różnorodnymi podmiotami zewnętrznymi.  
 
Uczniowie znają aktywne i atrakcyjne formy 
spędzania czasu wolnego. 
Uczniowie znają zasady bezpiecznego 
korzystania z technologii cyfrowych  
Uczniowie wiedzą czym jest zdrowy styl życia. 
Uczniowie wiedzą jak radzić sobie ze stresem. 

 
a. b) Działania w odniesieniu do nauczanych przedmiotów 
 
Nauczyciele przedmiotów wplatają treści niniejszego programu i podstawy programowej do edukacji przedmiotowej. Mogą one być 
widoczne w tematach niektórych lekcji przedmiotowych. 
 
 
a. c)   ZADANIA WYCHOWAWCY KLASY 
 
a. 1. Opracowanie planu wychowawczo - profilaktycznego klasy. 

b. 2. Prowadzenie dokumentacji szkolnej i klasowej. 



c. 3. Praca z zespołem klasowym w oparciu o plan wychowawczo - profilaktyczny. 

d. 4. Organizacja i integracja zespołu klasowego. 

e. 5. Rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

f. 6. Współpraca z innymi nauczycielami, psychologiem/pedagogiem i pielęgniarką szkolną. 

g. 7. Zapoznanie uczniów i rodziców dokumentacją szkolną, ze szczególnym uwzględnieniem Statutu i WSO. 
h. 8. Rozwijanie postaw twórczych uczniów. 

i. 9. Zachęcanie do udziału w różnego typu konkursach i zawodach. 
j. 10. Wspieranie ucznia we wszechstronnym rozwoju. 

k. 11. Organizowanie uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. 

l. 12. Motywowanie do pokonywania trudności. 

m. 13. Nagradzanie osiągnięć. 

n. 14. Współpraca z rodzicami/opiekunami prawnymi. 

 
a. d) DOKUMENTACJA WYCHOWAWCY:  

 Wychowawca klasy dokumentuje działania wychowawcze z klasą. 

        Teczka wychowawcy zawiera zgodnie z przyjętym spisem treści przede wszystkim :  

• • Informacje o klasie 

• • Plan wychowawczo – profilaktyczny klasy 

• • Informacje dotyczące udzielanej pomocy psychologicznej dla uczniów (lista uczniów objętych pomocą, formy pomocy ppp, 

ocena efektywności udzielanej pomocy ) 

• • Indywidualne teczki uczniów objętych pomocą psychologiczno - pedagogiczną 



• • Notatki służbowe (ze spotkań zespołów, rozmów z rodzicami, z uczniami, innych podejmowanych działań, badań, 

obserwacji  w klasie) 

• • Listy obecności, protokoły z zebrań z rodzicami. 

 
a. e) ZASADY WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI. 

 
 
a. 1. Rodzice informowani są na bieżąco o postępach edukacyjnych oraz zachowaniu ucznia.  
 
a. 2. Rodzicom znane są kryteria oceniania (WSO, PZO). Kryteria obejmują materiał przewidziany programem nauczania na czas roku 

szkolnego. Kryteria podaje rodzicom nauczyciel przedmiotu. 
 
a. 3. Wychowawca powiadamia rodziców o zasadach oceniania zachowania. 
 
a. 4. Szkoła organizuje: zebrania informacyjne, konsultacje, wywiadówki. 
 
a. 5. Obecność rodziców na spotkaniach potwierdzona zostaje własnoręcznym podpisem na liście obecności. 
 
a. 6. Rodzice mogą uzyskać informacje o dziecku także podczas spotkań indywidualnych (konsultacji również w formie zdalnej). 

Rozmowy indywidualne odbywają się w przypadku osobistego kontaktu rodzica oraz w wyniku pisemnej prośby o przybycie rodzica 
lub rodzica z dzieckiem do szkoły. 

 
a. 7. Utrzymana jest stała współpraca z Radą Rodziców. 
 
 
 
a. VII. EWALUACJA PROGRAMU: 

 

Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych będą monitorowane przez zespół wychowawczo – profilaktyczny Rady Pedagogicznej 

pod koniec każdego roku szkolnego. 



Ewaluację programu planuje się po każdym roku po jego wprowadzeniu na podstawie informacji uzyskanych między innymi  poprzez: 

• obserwację i monitorowanie zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych;  
• wywiady z nauczycielami, uczniami, rodzicami;  

• analizę dokumentów;  
• badania, ankiety;  

 

Ewaluacja programu profilaktyczno – wychowawczego w roku szkolnym 2019/2020 
 
 
Efekty działań wychowawczo – profilaktycznych były monitorowane przez zespół wychowawczo – profilaktyczny Rady Pedagogicznej 

pod koniec roku szkolnego. 

Na podstawie informacji uzyskanych poprzez: 

• obserwację i monitorowanie zachowania uczniów w różnych sytuacjach szkolnych oraz podczas zdalnego nauczania;  

• analizę informacji i rozmów z nauczycielami, uczniami, rodzicami;  

• analizę dokumentów szkolnych;  

• wyniki badań z ankiety przeprowadzonej w ramach wewnętrznej ewaluacji szkoły (dotyczące zdalnego nauczania) ;  

 

Zmiany w programie i wytyczne do pracy profilaktyczno–wychowawczej na rok szkolny 2020/2021 

-dokonano zmiany w programie, dopisano treści związane ze kształceniem na odległość z wykorzystaniem w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych i przestrzeganiem zasad i wytycznych GIS w sytuacji pandemii, 

- dokonano zmiany, dopisano treści związane z postawą proekologiczną, dbaniem o środowisko naturalne – segregacja śmieci 



- kontynuacja działań zawartych w programie oraz zwrócenie szczególnej uwagi na działania profilaktyczne z zakresu profilaktyki 
uzależnień, cyberzagrożeń  oraz bezpiecznego  i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych  w bieżącym roku szkolnym 
2020/2021 (m.in. przystąpienie do programu Straży Miejskiej  „Wiem. Wybieram dobrze”) 

 

 

Program został pozytywnie zaopiniowany i uchwalony na rok szkolny 2020/2021 przez Radę Rodziców na posiedzeniu Rady w dniu 
16 września 2020 roku w porozumieniu i po  uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej z dn. 15 września 2020 r. 

 

Załączniki: 
Uchwała Rady Rodziców dotycząca pozytywnej opinii na temat Programu. 
 
	  


