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PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 IM. POLSKICH OLIMPIJCZYKÓW   

WE WŁOCŁAWKU W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

Podstawa prawna: 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997r.   

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r.  

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela  

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty  

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości  

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

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

tytoniu i wyrobów tytoniowych  

 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  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 m. Polskich Olimpijczyków we Włocławku 

 Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych  

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 

zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020, poz. 374) 

 Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń  

i chorób zakaźnych u ludzi Dz.U.2019 poz.1239  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 lutego 2019 r.   

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 325) 

http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/374/D2020000037401.pdf
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 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r.  

w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r.  

w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

2020 poz. 1389) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 

czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty  

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. 

1394) 

 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 (Dz. U. 2017 poz. 356) 

 Rozporządzenie  Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 lutego 2017 r.  

w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej (Dz. U. 2017 poz. 

356) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r.  

w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli 

(Dz. U. 2017 poz. 649); 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad działania 

publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych 

poradni specjalistycznych (Dz. U. 2017 poz. 1647) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci 
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i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie  

i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. 2017 poz. 1578) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r.  

w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2022 r .  

w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub 

wychowankami albo  na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-

pedagogicznej oraz nauczycieli: pedagogów , pedagogów specjalnych, 

psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców 

zawodowych.  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r.  

w sprawie zasad działania publicznych poradni psychologiczno-

pedagogicznych, w tym poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 199) 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r.  

w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół 

(Dz. U. 2001 nr 61 poz. 624) 

 

 

Na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1082) ustalono następujące kierunki realizacji polityki oświatowej 

państwa w roku szkolnym 2022/2023: 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie 

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 

3. 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. 
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4. 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. 

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową 

formułą egzaminu maturalnego od roku 2023. 

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – 

wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030. 

7. 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. 

8. 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”. 

9. 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 Szkole Podstawowej  

 Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku 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 złożeniu, że 

wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole, która  

w swojej działalności musi uwzględniać 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.  

 

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: 

 wyników ewaluacji (np. wewnętrznej, zewnętrznej), 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo-profilaktycznego w roku szklonym 

2021/2022, 

 wniosków i analiz (np. wnioski z pracy zespołów zadaniowych, zespołów 

przedmiotowych, zespołów wychowawczych itp.), 
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 innych dokumentów i spostrzeżeń ważnych dla szkoły (np. koncepcja funkcjonowania 

i rozwoju szkoły opracowana przez dyrektora, uwagi, spostrzeżenia, wnioski 

nauczycieli, uczniów, rodziców).  

Podstawowym celem realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego jest 

wspieranie dzieci i młodzieży w rozwoju oraz zapobieganie zachowaniom problemowym, 

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 w realizacji 

zadań określonych w programie, 

 respektowanie praw wszystkich członków szkolnej społeczności oraz kompetencji 

organów szkoły (dyrektor, rada rodziców, samorząd uczniowski), 

 współdziałanie ze środowiskiem zewnętrznym szkoły,  

 współodpowiedzialność za efekty realizacji programu, 

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

 

I. Wizja szkoły. 

Wizja Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku   

 Szkoła jako wspólnota uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 Szkoła umożliwiająca uczniom wszechstronny rozwój, kształcąca potrzebę aktywnego 

spędzania wolnego czasu, stwarzająca warunki do nauki wszystkim, bez względu 

na ich możliwości psychiczne i fizyczne. 

 Szkoła, w której panuje życzliwa i bezpieczna atmosfera oparta na kulturze osobistej 

nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, akceptacji, pomocy 

i współdziałaniu. 

 Szkoła, której kadrę tworzy zespół osób nastawionych innowacyjnie wobec przyjętych 

założeń, chętnych do doskonalenia kwalifikacji zawodowych. 

 Szkoła aktywnie włączająca się do działań na rzecz społeczność lokalnej. 
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 Szkoła współpracująca z innymi placówkami w mieście i poza nią. 

 Szkoła, której uczniowie i absolwenci odnoszą sukcesy w różnych dziedzinach nauki, 

kultury i sportu, są dobrze wychowani, godnie reprezentują rodzinę, szkołę, Ojczyznę. 

 

II. Misja szkoły 

Misją szkoły jest kształcenie i wychowanie w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa 

kulturowego, przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata, 

kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów z rówieśnikami, także 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 postawy 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. Każdy nauczyciel poprzez swoją pracę wychowawczą dąży do realizacji 

ogólnego celu, jakim jest wszechstronny rozwój osobowości ucznia. Opierając się na wiedzy i 

doświadczeniu pragniemy ukształtować człowieka aktywnego, otwartego i samodzielnego, 

który jest dobrze przygotowany do funkcjonowania we współczesnym świecie. Podstawowym 

zadaniem Szkoły jest tworzenie optymalnych warunków dla rozwoju każdego ucznia. Dążymy 

do kształtowania takich umiejętności, jak samodzielne uczenie się, swobodne 

porozumiewanie, prezentowanie własnego punktu widzenia czy współdziałanie. 

Misją szkoły jest także przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, kształtowanie 
postawy odpowiedzialności za siebie i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów, 
nauczycieli i rodziców.  

 

 

III. Sylwetka absolwenta 

Dążeniem Szkoły Podstawowej Nr 2 im Polskich Olimpijczyków jest przygotowanie 
uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania 
samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący 
szkołę:  

…jest aktywny - posiada zainteresowania i rozwija je na miarę 

swojego potencjału,  
- ma swoje upodobania jako twórca i odbiorca sztuki,  
- wykazuje się samodzielnością, 
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… jest ciekawy świata             - stara się poszerzać swoje wiadomości korzystając  
                                                      z różnych źródeł,  

- lubi i chce się uczyć, 
- jest wrażliwy na piękno przyrody,  

 

... jest odpowiedzialny            - umie podejmować działania i przewidywać ich 

konsekwencje,  
- umie rozwiązywać problemy, 
- cieszy się z sukcesów i potrafi akceptować porażki,  
- zna swoje słabe strony i potrafi nad nimi pracować,  
- umie dokonać samooceny, 

 

…jest otwarty - łatwo nawiązuje kontakty z rówieśnikami, 
- umie współdziałać w grupie,  
- prezentuje swój punkt widzenia i rozważa poglądy 

innych,  
- jest dobrym organizatorem, 

 

…jest optymistą - jest pogodny, 

- pozytywnie patrzy na świat, 
- wierzy w siebie,  
- umie odróżniać dobro od zła, 

 

…jest prawy - cechuje go uczciwość i prawdomówność, 
- zna normy dobrego zachowania się i według nich  

postępuje, 
- zna symbole narodowe, regionalne i wie jak się  

wobec nich zachować, 
 

…jest tolerancyjny                   - rozumie, że różnice między ludźmi są czymś  
naturalnym, 

- jest wrażliwy na potrzeby innych, 
 

…jest krytyczny - selekcjonuje i porządkuje zdobyte informacje, ocenia  
ich przydatność do określonego celu, 

 

… jest świadomy                     - zna swoją wartość,  
swoich praw i praw - zna i respektuje prawa innych.  
innych ludzi 
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IV. 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: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności 
pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań 
prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

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, 

3) 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, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

Działalność wychowawcza obejmuje w szczególności: 

1) współdziałanie całej społeczności szkoły na rzecz kształtowania u uczniów wiedzy, 
umiejętności i postaw określonych w sylwetce absolwenta, 

2) kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie i odpowiedzialność za 
własny rozwój należą do jednych z najważniejszych wartości w życiu , a decyzje w tym 
zakresie podejmowane są w poczuciu odpowiedzialności za siebie i innych, 

3) współpracę z rodzicami lub opiekunami uczniów w celu budowania spójnego systemu 
wartości oraz kształtowania postaw prozdrowotnych i promowania zdrowego stylu 
życia oraz zachowań proekologicznych, 

4) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością 
lokalną, 

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 
relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i wychowawców, 

a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym wzmacnianie 

więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami, 
6) doskonalenie umiejętności nauczycieli i wychowawców w zakresie budowania 

podmiotowych relacji z uczniami oraz ich rodzicami lub opiekunami oraz warsztatowej 

pracy z grupą uczniów, 
7) wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców oraz rodziców 

lub opiekunów, 
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8) kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału w 
działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu uczniów w 

życiu społecznym, 
9) przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w kulturze i sztuce narodowej               

i światowej, 
10) wspieranie edukacji rówieśniczej i programów rówieśniczych mających na celu 

modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

 

Działalność edukacyjna w szkole polega na stałym poszerzaniu i ugruntowywaniu wiedzy                  
i umiejętności u uczniów i wychowanków, ich rodziców lub opiekunów, nauczycieli                            
i wychowawców z zakresu promocji zdrowia i zdrowego stylu życia. 

Działalność edukacyjna obejmuje w szczególności: 

1) poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 
rozpoznawania wczesnych objawów używania środków odurzających, substancji 

psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych,                  
a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne oraz postępowania w 
tego typu przypadkach, 

2) rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów, 
3) kształtowanie u uczniów umiejętności życiowych, w szczególności samokontroli, 

radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania i wyrażania własnych emocji, 
4) kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i wychowanków                    

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 
prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

5) prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli                                 i 
wychowawców w zakresie wspomagania rozwoju społeczno-emocjonalnego uczniów 

oraz podejmowania szkolnej interwencji profilaktycznej, 

6) doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie szeroko pojętej 
profilaktyki, norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego. 

 

 

Działalność informacyjna w szkole polega na dostarczaniu rzetelnych i aktualnych informacji, 

dostosowanych do wieku oraz możliwości psychofizycznych odbiorców, na temat zagrożeń               
i rozwiązywania problemów związanych z zachowaniami ryzykownymi skierowanych do 

uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów, a także nauczycieli i wychowawców oraz innych 
pracowników szkoły. 
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Działalność informacyjna obejmuje w szczególności: 

1) dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom lub 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych              
i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem zachowaniom ryzykownym.  

2) udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców 

lub opiekunów w przypadku trudności wychowawczych i edukacyjnych, przekazanie 

informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom i wychowawcom 

na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy o 
postępowaniu wobec nieletnich, 

3) informowanie uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów o obowiązujących 
procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców oraz o metodach współpracy 
szkół i placówek instytucjami wspierającymi rozwój dzieci i monitorującymi rozwój 
dzieci i młodzieży. 

 

Działalność profilaktyczna w szkole polega na realizowaniu działań z zakresu profilaktyki 
uniwersalnej. 

 

Działalność profilaktyczna obejmuje: 

1) wspieranie wszystkich uczniów  w prawidłowym rozwoju i zdrowym stylu życia oraz 
podejmowanie działań, których celem jest ograniczanie zachowań ryzykownych, 

2) wspieranie uczniów, którzy ze względu na swoją sytuację rodzinną, środowiskową lub 
uwarunkowania biologiczne są w wyższym stopniu narażeni na ryzyko zachowań 
ryzykownych, 

3) wspieranie uczniów u których rozpoznano trudności wychowawcze i edukacyjne. 

 

Działania te obejmują w szczególności: 

1) realizowanie wśród uczniów oraz ich rodziców lub opiekunów programów 
profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego dostosowanych do potrzeb 

indywidualnych i grupowych, 

2) przygotowanie oferty zajęć rozwijających zainteresowania i uzdolnienia, jako 
alternatywnej pozytywnej formy działalności zaspakajającej ważne potrzeby,  
w szczególności potrzebę podniesienia samooceny, sukcesu, przynależności 
i satysfakcji życiowej, 

3) kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków odurzających, 
substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 
psychoaktywnych przez uczniów, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 
zachowań ryzykownych, 

4) doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów zachowań 
ryzykownych, 
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Praca wychowawcza i dydaktyczna ukierunkowana będzie na: 
 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i twórczej, 
 przygotowanie uczniów do prawidłowego funkcjonowania w grupie społecznej, 
 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 
 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 
 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 
 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 
 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 
 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców. 

 

 

Zadania profilaktyczne programu to: 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 
 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 
 promowanie zdrowego stylu życia, 
 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 
 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu                         
i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 
 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 
doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 
tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem. 

 

 

V. Struktura oddziaływań wychowawczych 

1. 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, 
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 stwarza warunki do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 
organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub 
rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 
 współpracuje z zespołem wychowawców, pedagogiem, 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. 

 

 

2. Rada pedagogiczna: 

 uczestniczy w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły i potrzeb w zakresie 

działań profilaktycznych, 
 opracowuje projekt programu wychowawczo-profilaktycznego i uchwala go                    

w porozumieniu z Radą rodziców , 
 opracowuje i zatwierdza dokumenty i procedury postępowania nauczycieli                      

w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością 

 uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

 uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

3. Nauczyciele: 

 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, 
 przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 
 udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 
 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 
 rozmawiają z uczniami i rodzicami o zachowaniu i frekwencji oraz postępach                  

w nauce na swoich zajęciach, 
 wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia. 

 

4. Wychowawcy klas: 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 
 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 
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 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, 
 są członkami zespołu wychowawców i wykonują zadania zlecone przez 

przewodniczącego zespołu, 
 oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami, 

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

 wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
 rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

 dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 
 podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwym 

zachowaniom podopiecznych, 

 współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz 

dzieci i młodzieży, 
 podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych, 
 organizują we współpracy z pedagogiem pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla 

uczniów. 

 

5. Zespół wychowawców: 
 opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia młodzieży 

demoralizacją i przestępczością, zasad współpracy z instytucjami i osobami 
działającymi na rzecz uczniów, propozycje modyfikacji zasady usprawiedliwiania 

nieobecności, karania, nagradzania, wystawiania ocen zachowania i innych, 
 analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze, 
 ustala potrzeby w zakresie doskonalenia umiejętności wychowawczych nauczycieli, 

w tym rozpoczynających pracę w roli wychowawcy, 
 przygotowuje analizy i sprawozdania w zakresie działalności wychowawczej                      

i profilaktycznej szkoły, 
 inne, wynikające ze specyfiki potrzeb danej szkoły. 

 

6. Pedagog szkolny: 

 diagnozuje środowisko wychowawcze, 
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 współpracuje z rodzicami uczniów potrzebującymi szczególnej troski wychowawczej 
lub stałej opieki, 

 zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracuje z rodzicami w zakresie działań wychowawczych i profilaktycznych, 
udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom uczniów, 

 współpracuje z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy 

szkoły i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym  
z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,  

 organizuje we współpracy z wychowawcami pomoc psychologiczno-pedagogiczna 

dla uczniów. 

 

7. Rodzice: 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

 uczestniczą w diagnozowaniu pracy wychowawczej szkoły, 
 uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 
 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 
 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 
 rada rodziców uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną program 

wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
 

8. Samorząd uczniowski: 
 jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności 

oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami  
i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

 uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 
 współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,  
 prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,  
 reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 
 propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 
 dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję, 
 może podejmować działania z zakresu wolontariatu. 
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VI. Zakres działań  wychowawczo-profilaktycznych  

w Szkole Podstawowej Nr 2  

im. Polskich Olimpijczyków we Włocławku 

 

WYCHOWANIE ZMIERZAJĄCE DO OSIĄGNIECIA LUDZKIEJ DOJRZAŁOSCI -KSZTAŁTOWANIE POZYTYWNYCH POSTAW SPOŁECZNYCH I PROMOWANIE 

BEZPIECZNYCH ZACHOWAŃ  

Zadania szkoły 

 

Cele Formy realizacji Termin 

Przygotowanie uczniów do 

świadomego, aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym 

1. Rozwijanie samorządności uczniów. 

Uczenie zasad demokracji. 

2. Rozwijanie tolerancji wobec innych. 

Kształtowanie właściwych postaw w 
stosunku do osób niepełnosprawnych, 
starszych i odmiennych kulturowo. 

3. Poznanie i respektowanie praw i 

obowiązków ucznia. 
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów, 
rozbudzanie pasji. 

5. Udział uczniów w konkursach, 

zawodach sportowych i innych formach 

prezentacji własnych umiejętności i 
wiedzy. 

6. Kształtowanie umiejętności 
refleksyjnego, celowego korzystania z 

Udział w pracach Samorządu Szkolnego 

i klasowego. 

Udział uczniów w procesie planowania 

pracy klasy, szkoły. 
Reprezentowanie szkoły w czasie 

uroczystości lokalnych. 
Kodeks Ucznia, Statut Szkoły, regulaminy. 

Percepcja sztuk teatralnych, koncertów. 

Realizacja projektów przedmiotowych, 

szkolnych. 

Udział w lekcjach muzealnych, w 

konkursach, zawodach sportowych. 

Prezentacja wyników konkursów na 

apelu, na gazetkach szkolnych. 

Cały rok szkolny  
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elektronicznych nośników 

informacji, internet, gry 

komputerowe, telewizja, radio. 

7. Uczestnictwo w organizacji 

uroczystości szkolnych, imprez itp. 

8. Udział uczniów w akcjach 

organizowanych przez 

szkołę. 
9. Kształtowanie umiejętności bycia 
członkiem zespołu klasowego, szkolnego. 
10. Organizowanie czasu wolnego. 

11. Upowszechnianie czytelnictwa, 

rozwijanie kompetencji czytelniczych 

uczniów. 

12. Wyzwalanie aktywności pozalekcyjnej 

uczniów. 

13. Nauka samodzielnego znajdowania 

sytuacji problemowych i próby ich 

rozwiązania. 
 

Święto Niepodległości 11 listopada, 
Konstytucja 3 Maja 

Imprezy integracyjne 

Uroczystości, wyjazdy itp. 
Akcja: Cała szkoła czyta, 
Prezentowanie najciekawszych pozycji 

czytelniczych dla młodzieży. 
Podkreślenie znaczenia twórczych 

postaw oraz działalności dodatkowej na 

rzecz środowiska, szkoły. 
Dzień ziemi , sprzątanie świata itp. 

Promowanie wysokiego poziomu 

kultury osobistej 

1.Budowanie systemu wartości 
przygotowanie do rozpoznawania 

podstawowych wartości. 
2.Wpajanie szacunku i tolerancji 

do odmiennych poglądów, ludzi, 
religii, zjawisk homofobii. 

3. Wdrażanie do uważnego słuchania, 
rozmawiania, zawierania kompromisów. 

Udział w akcjach charytatywnych, 

wolontariacie, rekolekcjach. 

Pogadanki i spotkania z ciekawymi 

ludźmi Prowadzenie zajęć ukazujących 
wzorce 

Udział w akcjach charytatywnych, 
wolontariacie, rekolekcjach. 

Pogadanki i spotkania z ciekawymi 

ludźmi. 
Prowadzenie zajęć ukazujących wzorce 

osobowe, właściwe zachowania i 
postawy w literaturze, historii, 

współczesności. 
Tłumaczenie i wyjaśnianie 

indywidualnych przypadków, skutków 

niewłaściwego reagowania na 

nieodpowiednie zachowanie i przyjęcie 
określonego stanowiska wobec sytuacji. 

Cały rok szkolny  
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osobowe, właściwe. 

4. Egzekwowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec osób 

dorosłych, rówieśników. 
5. Wzmacnianie pozytywnych postaw 

(postawy prospołeczne i 
pozytywna komunikacja) 

6. Zwracanie uwagi na kulturę osobistą, 
w tym kulturę języka. 
7. Kształtowanie poczucia 

odpowiedzialności za własne słowa i 

czyny. 

8. Praca na rzecz innej osoby, klasy, 

szkoły. 
9. Promowanie uczniów za pracę 

na rzecz klasy, szkoły, środowiska. 
10. Przekazanie uczniom 

informacji na temat konieczności 
poszanowania cudzych dóbr 

materialnych i osobistych oraz mienia 

szkoły. 
11. Ćwiczenie z uczniami 
prawidłowej reakcji w sytuacjach 

konfliktowych 

12. Uświadomienie dzieciom, że 

każdy może popełnić błąd. 
Przyznanie się i poprawa jest 
drogą do bycia lepszym 

człowiekiem. Pobudzenie ucznia 

do stawiania pytań, jak poprawić 

niekorzystną sytuację. 

 

Percepcja wartościowych filmów, sztuk 

teatralnych, wystaw. 

Lekcje wychowawcze, pogadanki. 

Diagnoza postaw. 

Działania mające na celu wykazanie 

troski o wygląd sal, otoczenia szkoły. 
Omawianie z uczniami prawidłowego 

postępowania w trudnych sytuacjach. 
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Rozwijanie zachowań 
asertywnych i empatycznych 

1.Ćwiczenie prawidłowych 

postaw i zachowań uczniów w grupie 

rówieśniczej: uczeń umie uszanować 
zdanie innych oraz potrafi bronić 

własnego zdania; uczeń umie 

powiedzieć „nie” na niewłaściwe 

propozycje, dokonuje trafnego 

wyboru. 

2. Rozwijanie umiejętności słuchania i 
zabierania głosu. 
3. Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania społecznego. 
Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 
narkotyków, również  
negatywnego oddziaływania 

nieodpowiedniego towarzystwa. 

 

Stawianie uczniów w hipotetycznych 

sytuacjach wymagających zajęcia 

określonego stanowiska, pogadanki na 

lekcjach, prelekcje specjalistów. 

Realizacja programów profilaktycznych w 

zależności od potrzeb , opieka pedagoga, 

współpraca z Poradnią psychologiczno-

Pedagogiczną,  
Sądem dla nieletnich, Kuratorami, 

Komendą Policją itp.  

Cały rok szkolny.  

Integracja działań wychowawczo-

profilaktycznych szkoły  i 
rodziców 

1.Zapoznanie rodziców z programem 

wychowawczo-profilaktycznym oraz 

innymi prawnymi aktami Szkoły. 
2. Dokładne precyzowanie 

wymagań stawianych uczniom, 

dotyczących pożądanych przez Szkołę 

zachowań, które zapewnią utrzymanie 

ładu społecznego i bezpieczeństwa 
uczniów. 

3. Uwzględnienie na zebraniach z 

rodzicami tematów z zakresu 

wychowania, adekwatnych do 

problemów klasowych. 

4. Włączenie rodziców do pracy przy 

realizacji zamierzeń wychowawczych: 

Działania pracowników szkoły mające na 

celu bezpieczeństwo uczniów: dyżury 

nauczycieli, wdrażanie procedur i 

reagowanie w sytuacjach trudnych. 

Wychowawcy klas konsultują z rodzicami 
ich oczekiwania odnośnie pracy 
wychowawczej i profilaktycznej. 

Współpraca z Radą Rodziców.  
Zebrania z rodzicami, tablica 

informacyjna .  

Cały rok szkolny.  
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5.Udział rodziców w tworzeniu Programu 

Wychowawczo- Profilaktycznego, Statutu 

Szkoły, Oceniania Wewnątrzszkolnego i  
innych; 

6. Udział w uroczystościach i imprezach 

szkolnych, klasowych; 

7.Współpraca z rodzicami w planowaniu 

działań wychowawczych oraz 

pomoc w rozwiązywaniu problemów 

dziecka. 

8.Przekazanie rodzicom informacji na 

temat praw i obowiązków ucznia.  
 

 

DZIEDZICTWO CYWILIZACYJNE EUROPY, KSZTAŁTOWANIE WIEZI Z KRAJEM OJCZYSTYM , POSZANOWANIE DLA INNYCH KULTUR I TRADYCJI. 

 

Zadania szkoły 

 

Cele Formy realizacji Termin 

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, w 

czasie uroczystości szkolnych, w 

kościele i na cmentarzu. 
3. Dbanie o odpowiedni strój w czasie 

świąt szkolnych, akademii. 
4. Poznanie sylwetek Patrona Szkoły 

i troska o pamiątki po Nich. 

5. Prowadzenie kroniki szkolnej. 

Godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne i 
pozalekcyjne, uroczystości szkolne i 

klasowe, wycieczki i wyjścia.  
Organizacja i udział w Dniu  Patrona 
Szkoły.  

Cały rok szkolny  
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6.Kultywowanie tradycji szkolnej. 

Organizacja i aktywny udział w 

uroczystościach o charakterze 

rocznicowym i patriotycznym, 

opieka nad miejscami pamięci 
narodowej, pamięć o poległych w 

czasie II wojny światowej. 
Uroczyste obchody świąt narodowych i 

szkolnych. 

 

Wprowadzenie w życie kulturalne 

Szkoły, wspólnoty lokalnej  
1.Zdobywanie, pogłębianie wiedzy o 

własnej miejscowości, regionie, kraju. 
2. Poznanie historii i tradycji 

własnej rodziny i jej związek z 

historią regionu. 
3. Wdrażanie do aktywnego 

uczestnictwa w życiu wspólnoty 

lokalnej, imprezach regionalnych. 

Organizowanie imprez na rzecz Szkoły i 
środowiska. 
4. Poznanie historii najważniejszych 
obiektów Włocławka . 
 

Wycieczki lokalne, wystawki, gazetki, 

zajęcia dydaktyczne. 

Organizacja imprez, uroczystości 
szkolnych uczestnictwo w nich. 

Cały rok szkolny 

Wspólnota Europejska a tożsamość 
narodowa. 

1.Poznanie istoty Wspólnoty 

Europejskiej. 

2. Zachowanie tożsamości narodowej 

we wspólnocie. Wychowanie w duchu 

tolerancji. 

3. Poznanie krajów Unii Europejskiej. 

 

Pielęgnowanie polskiej tradycji 

narodowej, wystawy, konkursy itp. 

Warsztaty i lekcje kształtujące postawę 

tolerancji.  

Cały rok szkolny 
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WYCHOWANIE PROZDRWOTNE –OCHRONA I WZMACNIANIE ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY. 

 

Zadania szkoły 

 

Cele Formy realizacji Termin 

Promowanie zdrowego stylu życia 1.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 sportowych.  

 

Realizacja zajęć z gimnastyki 
na lekcjach WF-u. 

Lekcje przedmiotowe i zajęcia realizujące 
edukację zdrowotną. 
Pogadanki na godzinach 

wychowawczych, organizacja czynnego 

wypoczynku w 

czasie wolnym,  konkursy/działania 
dotyczące zdrowego stylu życia. 
Światowy Dzień Zdrowia 

Organizowanie kół zainteresowań. 
Lekcje wychowania fizycznego 

i zajęcia SKS.  Dzień Sportu.  

Cały rok szkolny  

Szkoła zapewnia uczniom poczucie 
bezpieczeństwa fizycznego i 

psychicznego 

1.Zapewnienie bezpieczeństwa i 
higieny pracy ucznia. 

2. Zapewnienie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

Opracowanie i realizacja harmonogramu 

dyżurów nauczycielskich. 

Zapoznanie uczniów i rodziców z 

zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie szkoły. 
Współpraca z powołanymi do 

tego instytucjami,  organizacjami. W 

pracy z uczniami uwzględnia się 

orzeczenia  poradni 

psychologicznopedagogicznej oraz opinie 

PPP  

 

Cały rok szkolny 
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Uzależnienia, rozpoznanie 

ich i zapobieganie 

1.Podnoszenie wiedzy ucznia 

na temat zagrożeń społecznych. 
2. Kształtowanie umiejętności 
unikania negatywnych wpływów 
środowiska. 
 

Współpraca i spotkania z kuratorem 

sądowym,  lekarzem, psychologiem. 

Realizacja programów 

profilaktycznych odpowiednio 

do potrzeb, prowadzenie zajęć 

specjalistycznych z klasą  w zakresie 
kompetencji społecznych i rozwoju 
społeczno-emocjonalnego. Kierowanie 

uczniów z rodzin problemowych do 

specjalistów. 

 

 

Cały rok szkolny 

Realizacja zajęć edukacyjnych: 
Wychowanie do życia w rodzinie 

1.Budowanie prawidłowych relacji 
międzyludzkich. 

2.Poznanie  przyczyn i sposobów 

rozwiązywania konfliktów. 
3.Poznanie problemów i trudności 
okresu dojrzewania  oraz sposobów 

radzenia sobie z nimi. 

 4.Poznanie różnic w rozwoju 
psychoseksualnym dziewcząt i 
chłopców; postawy i wzajemnych 
oczekiwania; umiejętności  obrony 
własnej intymności i nietykalności 
seksualnej oraz szacunku do ciała innej 
osoby;  

5.Wyposażenie uczniów w wiedzę 
dotyczącą ochrony  wieku dojrzewania 
.  

Realizacja podstawy programowej z 

przedmiotu WDŻ 

Cały rok szkolny  
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WZMACNIANIE EDUKACJI EKOLOGICZNEJ WŚRÓD UCZNIÓW- ROZWIJANIE POSTAWY ODPOWIEDZIALNOŚCI 

 ZA ŚRODOWISKO NATURALNE. 

 

Zadania szkoły 

 

Cele Formy realizacji Termin 

Rozwijanie wrażliwości na 

problemy środowiska 

1.Przybliżenie uczniom problematyki 

konieczności ochrony środowiska 

naturalnego. 

2. Ukazanie wpływu codziennych 

czynności i zachowań na stan 
środowiska naturalnego. 

3. Uwrażliwienie na związek degradacji 

środowiska ze zdrowiem człowieka. 
4. Wskazanie na sposoby dbania o 

przyrodę. 
 

Realizacja programów ekologicznych. 

Udział w akcjach np.: Sprzątanie 

Świata, Dzień Ziemi, zbiórka surowców 

wtórnych, porządkowanie terenu 

przyszkolnego w ramach godzin 

wychowawczych. Organizowanie zajęć w 

terenie. Pogadanki tematyczne. 

Cały rok szkolny  

 

PROFILAKTYKA ZAGROŻEŃ  I PROMOCJA ZDROWA PSYCHICZNEGO 

 

Zadania szkoły 

 

Cele Formy realizacji Termin 

Zwiększenie poziomu 
bezpieczeństwa ucznia w szkole 

1.Doskonalenie warunków 

bezpiecznego funkcjonowania 

ucznia w szkole i poza nią. 
2. Ochrona uczniów przed 

skutkami niepożądanych 

działań ludzi z zewnątrz. 
3. Eliminowanie zagrożeń 

Lekcje z wychowawcą, pogadanki, zajęcia 

warsztatowe i profilaktyczne. 

Zajęcia EDB, zajęcia z BHP. 

 

Cały rok szkolny  
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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. 

Kształtowanie umiejętności 
samodzielnego, 

codziennego dbania  

o własne bezpieczeństwo 

 Zaznajamianie z przepisami 

BHP, drogami ewakuacyjnymi 

w szkole. 

2. Zaznajamianie i 

systematyczne przypominanie 

zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 
podróżowania, nawiązywania 

znajomości, wypoczynku nad 

wodą, itp. 
3. Zaznajamianie z zasadami 

bezpiecznego korzysta z Internetu i 

urządzeń elektronicznych (telefonów 

komórkowych, tabletów, itp.).  

 

Zajęcia lekcyjne, pogadanki Cały rok szkolny 

Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania zagrożeń 

 i właściwego zachowania się 

w sytuacjach niebezpiecznych 

 

 

1. Minimalizowanie zagrożeń 

związanych z drogą „do” i „ze” 

szkoły. 
2. Kształtowanie gotowości i 
umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy w nagłych 

Pogadanki, prezentacje 

multimedialne, spotkania z 

policjantem, z przedstawicielami WORD, 

WOPR. Lekcje pierwszej pomocy i 

przepisów ruchu drogowego. 

 

Cały rok szkolny 
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wypadkach. 

3. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z życiem 

towarzyskim, podróżami, 
aktywnością w okresach 

wolnych od nauki. 

4. Doskonalenie umiejętności 
szacowania ryzyka 

sytuacyjnego, rozpoznawanie 

nietypowych sygnałów 

niebezpieczeństwa. 
5. Uświadamianie zagrożeń 

związanych z korzystaniem z 

Internetu. 

6. Poznawanie sposobów 

krytycznego korzystania z 

mediów i prasy. 

 

 

 

Eliminowanie agresji z życia 

szkoły 

 

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. Uświadamianie 

obowiązujących 

Zajęcia z wychowawcą , pedagogiem, 
kuratorem sądowy, spotkania z policją i 
innymi przedstawicielami instytucji 

wspierających rozwój dzieci.  

Cały rok szkolny 
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kar w konsekwencji 

negatywnych 

postaw interpersonalnych. 

 

Wspieranie nabywania 

umiejętności radzenia sobie 

w sytuacjach trudnych, 

ryzykownych i konfliktowych 

 

1. Doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania czynników 

ryzyka. 

2. Propagowanie wiedzy o 

społecznych mechanizmach 

wywierania wpływu i 
konstruktywnych sposobach 

radzenia sobie z nimi. 

3. Podniesienie kompetencji 

wychowawczych rodziców, 

opiekunów (zażywanie 

substancji psychoaktywnych, 

dopalaczy, narkotyków, 

palenie papierosów) 

4. Propagowanie wiedzy 

podnoszącej efektywność działań 
profilaktycznych.  

 

Rozmowy z pedagogiem i 

wychowawcami. 

Zebrania z rodzicami.  

Przekazywanie rodzicom materiałów 
multimedialnych w zakresie profilaktyki 

zdrowia psychicznego .  

Cały rok szkolny 

Zapobieganie 

niepowodzeniom 

dydaktycznym, wspieranie 

uczniów mających trudności 
w nauce i w przystosowaniu 

się w grupie 

 

1. Diagnozowanie trudności w 

nauce. 

2. Dostosowywanie wymagań 

do możliwości indywidualnych 

uczniów. 

3. Zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej. 
4. Budowanie motywacji do 

nauki. 

5. Rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów  

Pedagodzy, wychowawcy, nauczyciele 

WF  pogadanki , koła zainteresowań. 
Udział w projektach.   

Cały rok szkolny 
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6.Wdrażanie do aktywnych form 
spędzania wolnego czasu.  

Opieka zdrowotna i pomoc socjalna 1.Możliwość korzystania z 

obiadów w stołówce szkolnej. 
2. Pomoc  dla 

uczniów najbardziej 

potrzebujących. 
3. Badania kontrolne. 

4.Stypendia  

 

Wychowawcy, pedagog  Cały rok szkolny 

Badania, diagnoza i analiza sytuacji  

społecznej i emocjonalnej oraz 
niedostosowania społecznego 

uczniów  

 

Badania, diagnoza i analiza sytuacji  

społecznej i emocjonalnej oraz 
niedostosowania społecznego uczniów 
. 

 

Kwestionariusze, ankiety, wywiady 

pedagog, pielęgniarka, wychowawcy 

 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi rozwój dzieci 

 i młodzieży 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 

MOPR 

Straż Miejska 

KM Policji  

Kuratorzy Sądowi  ds. Rodzinnych i 
Nieletnich 

Specjaliści z zakresu pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej   

Ośrodek Zdrowia  
Specjaliści z  zakresu zdrowia 
psychicznego  

 

Działalność pedagogów szkolnych  Cały rok szkolny  

Wsparcie psychologiczno-

pedagogiczne dla uczniów, 

działania uwzględniające 
zróżnicowane potrzeby rozwojowe  

i edukacyjne 

 

Działalność zespołów wychowawczych  
w zakresie rozwiązywania sytuacji 
kryzysowych w klasach. 

Organizacja pomocy pedagogiczno-

psychologicznej  

Spotkania, konsultacje z pedagogami, 

logopedą, wychowawcami.  
Cały rok szkolny 
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Organizacja wsparcia psychologiczno-

pedagogicznego  dla uczniów polskich i 

ukraińskich w zależności  od potrzeb.  
Konsultacje dla rodziców  w zakresie 

rozwoju społeczno-emocjonalnego 

dziecka .  

 

 

 

KOMPETENCJE NAUCZYCIELI 

Zadania szkoły 

 

Cele Formy realizacji Termin 

Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy, 
 w szczególności z Ukrainy 

adekwatnie do zaistniałych potrzeb 

. 

Tworzenie przyjaznego środowiska 
edukacyjnego z wykorzystaniem 

właściwych i skutecznych form i 
metod pracy z uczniami. 

Wspieranie uczniów dotkniętych 
traumą wojenną.  
 

Udział nauczycieli   
w szkoleniach, warsztatach, kursach 

Działalność zespołów 
przedmiotowych. 

Działalność wychowawców  
w ramach spotkań wychowawców 
grup wiekowych. 

Uczenie się nauczycieli od siebie: 
rozwiązywanie problemów, wymiana 
doświadczeń, doskonalenie metod, 
wzajemne wsparcie. 

Szkolenia rady pedagogicznej  

 

Cały rok szkolny  

Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli .Rozwijanie 

umiejętności metodycznych 
nauczycieli w zakresie 

Uzupełnienie wiedzy i umiejętności 
nauczycieli w zakresie stosowania 

innowacyjnych metod nauczania w 

wykorzystaniem technologii  

Działalność zespołów 
przedmiotowych. 

Cały rok szkolny 
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prawidłowego i skutecznego 
wykorzystania technologii 

informacyjno-komunikacyjnych  

w procesie edukacji. 

 

 

Działalność wychowawców  
w ramach spotkań wychowawców 
grup wiekowych. 

Uczenie się nauczycieli od siebie: 
rozwiązywanie problemów, wymiana 
doświadczeń, doskonalenie metod, 
wzajemne wsparcie. 

Szkolenia rady pedagogicznej  

Udział nauczycieli   
w szkoleniach, warsztatach, kursach. 
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VII. Oczekiwane efekty  

Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo-Profilaktycznego  

w środowisku szkolnym przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie 
oddziaływań wychowawczych, edukacyjnych, informacyjnych i profilaktycznych. Wzrośnie 
poziom bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, a zmniejszy się ilość 
zachowań ryzykownych, niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu fizycznemu  
i psychicznemu. Uczniowie nabędą umiejętności prospołeczne, które przyczynią się do 
ukształtowania prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz właściwych postaw 
i postępowania wobec innych ludzi, zrozumienia, szacunku, empatii i tolerancji oraz 
umiejętności komunikacji interpersonalnych. Podniesienie efektywności oddziaływań  
w zakresie nauczania, rozbudzanie zainteresowań i pasji, przyczyni się do wzrostu wiedzy, 
osiągnięć i sukcesów szkolnych uczniów. Aktywne włączanie się uczniów w życie szkoły  
i klasy spowoduje wzrost poczucia odpowiedzialności oraz przynależności do klasy  
i zbiorowości szkolnej. Nastąpi wzmocnienie współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji 
na linii szkoła-rodzic-uczeń. Szkoła stanie się miejscem współdziałania, bezpiecznym  
i przyjaznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli.  

VIII. Plany wychowawcze 

Plany wychowawcze klas 1-8, przeznaczone do realizacji na zajęciach z wychowawcą  
stanowią uzupełnienie szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. Realizacja  

planów wychowawczych podlega kontroli przez wicedyrektorów a wychowawcy zobowiązani 
są do składania sprawozdania po zakończeniu każdego semestru.      

IX. Zasady kontroli programu wychowawczo-profilaktycznego 

Kontrola programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji na temat    

prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 
wychowawczo-profilaktycznego. Kontrola przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian, 
2) analizę dokumentacji, 
3) przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy wśród uczniów, rodziców i nauczycieli, 
4) rozmowy z rodzicami, 

5) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli, 
6) w analizy przypadków, 

7) sprawozdania z prac zespołów. 

Kontrola programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym przez zespół  
ds. kontroli programu wychowawczo-profilaktycznego powołany przez dyrektora.  
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Zadaniem Zespołu jest opracowanie planu kontroli, organizacja badań oraz opracowanie 
wyników. Z wynikami prac zespołu w formie raportu zostanie zapoznana rada pedagogiczna  
i rada rodziców. 

 

 

 

 

 

 

 

 


