
1 

 

 

 
 

PROGRAM  
WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY 

  
SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

IM. JANA PAWŁA II  
W LEGBĄDZIE 

 
rok szkolny 2022/2023 

 
 

 

 

 

 HASŁO PRZEWODNIE 

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to, kim jest;             

nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.” 

                                                                                  św. Jan Paweł II 
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PODSTAWA PRAWNA 
 

Podstawę prawną SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO stanowią: 

 Konstytucja RP 

 Podstawa programowa kształcenia ogólnego 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59)    

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe                              
(Dz. U.   z 2017 r. poz. 60)   

 Rozporządzenie  Ministra  Edukacji  Narodowej z  dnia  25 sierpnia  2017 r. w sprawie nadzoru   
pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1658)   

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec 
szkół  i placówek (Dz.U. z 2017 r., poz. 1611r.) 

 Rozporządzenie ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie doradztwa 
zawodowego(Dz. U. z 2018 r. poz.996,1000, 1290 i 1669) 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Legbądzie 

 Koncepcja Pracy i Rozwoju Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła w Legbądzie  

 Wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2021/2022 

 Plan Nadzoru Pedagogicznego Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 MEN 

 
Program wychowawczo – profilaktyczny został opracowany wspólnie z uczniami, rodzicami, 
nauczycielami w oparciu o wyniki diagnozy pracy szkoły w roku poprzednim 2021/2022 – wnioski                     
z ewaluacji wewnętrznej, wnioski z analizy pracy szkoły, wnioski z nadzoru pedagogicznego, wnioski                 
z monitorowania sytuacji wychowawczej w szkole (ankiety rodziców, uczniów, nauczycieli, 
pracowników) oraz o podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 
2022/2023 i priorytety Kujawsko - Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2022/2023.    

 

WIZJA SZKOŁY 
 

Nasza szkoła to miejsce, w którym nauczanie i uczenie się jest twórczą i wciągającą przygodą  
dla nauczycieli, uczniów, rodziców. Rozwijając zainteresowania i wspierając talenty uczniów 
zapewniamy wysoki poziom kształcenia. Opierając się na wartościach wyznawanych przez Jana Pawła 
II – Patrona Szkoły - wychowujemy wrażliwego, otwartego, uczciwego  i kreatywnego człowieka. 

 

MISJA SZKOŁY 
 

Jesteśmy publiczną szkołą podstawową. Nasza działalność zmierza do tego, aby: 

 nasi uczniowie byli solidnie przygotowani do dalszej nauki i życia w dynamicznie zmieniającym 
się świecie 

 ich rodzice darzyli nas zaufaniem 

 pracownicy szkoły czerpali satysfakcję z wykonywanej pracy 

 szkoła cieszyła się uznaniem w środowisku  
 

WIZERUNEK ABSOLWENTA SZKOŁY 
 

W SPOŁECZEŃSTWIE 

 Ma wizję swojego życia w społeczeństwie 

 Jest pogodny, pozytywnie nastawiony do otaczającego świata, przyjazny wobec innych ludzi  

 Stosuje samoocenę znając swoje mocne strony  

 Prezentuje swój punkt widzenia i szanuje poglądy innych  
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 Skutecznie porozumiewa się z innymi - nawiązuje pozytywne relacje w zespole 

 Jest wrażliwy na potrzeby innych osób, rozumie je i potrafi wspierać  

 Jest odpowiedzialny, stara się naprawiać skutki swoich czynów i gotów jest ponosić                    
za nie konsekwencje  

W ŚWIECIE NAUKI I KULTURY 

 Samodzielnie uczy się i potrafi czerpać z tego przyjemność 

 Jest ciekawy świata, kreatywny, podejmuje próby ekspresji artystycznej  

  Bezpiecznie i efektywnie korzysta  z technologii cyfrowych wykorzystując narzędzia i zasoby 
cyfrowe oraz w razie potrzeb korzysta z metod kształcenia na odległość  

 Sprawnie komunikuje się w języku ojczystym, korzysta ze źródeł książkowych                              
oraz multimedialnych, swobodnie wyraża się w wypowiedzi ustnej i pisemnej  

 Potrafi posługiwać się językiem angielskim i niemieckim w prostych sytuacjach 
komunikacyjnych 

 Jest świadomym odbiorcą kultury 
 

W ŚWIECIE PRZYRODY 

 Dba o swoje zdrowie przez aktywność ruchową i prawidłowe nawyki żywieniowe  

 Rozumie potrzebę ochrony środowiska naturalnego, poznaje przyrodę                                             
i czerpie  z tego radość 

WARTOŚCI WYCHOWAWCZE 

 poszanowanie wartości i godności ludzkiej 

 uczciwość, szczerość, prawdomówność, sprawiedliwość 

 otwartość, szacunek i współpraca z innymi ludźmi 

 pomoc potrzebującym 

 kultura osobista 

 wytrwałość i odpowiedzialność 

 wrażliwość na piękno przyrody ojczystej 

 zdrowy styl życia 

 ogólnoludzkie normy i wartości  zawarte w nauce Patrona-Jana Pawła II     

 kierowanie się własnym sumieniem                                                                   

 szacunek do języka, kultury, historii i tradycji narodowej oraz religii 

 umiejętność współżycia w rodzinie i społeczności 

 aktywne działania na rzecz klasy, szkoły 

 wykształcenie i nauka 
 

NORMY POSZANOWANIA DOROSŁYCH I RÓWIEŚNIKÓW W SZKOLE PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W LEGBĄDZIE 

 

1. Szanuję pracę i czas innych. 
2. Stosuję na co dzień formy grzecznościowe. 
3. Słucham uważnie innych. 
4. Pomagam słabszym i młodszym. 
5. Przepraszam, gdy zawinię. 
6. Informuję dorosłych o aktach przemocy wśród uczniów. 
7. Nie przeszkadzam podczas lekcji. 
8. Nie ruszam, nie zabieram i nie niszczę cudzej własności. 
9. Nie wykluczam nikogo ze społeczności szkolnej. 
10. Nie używam wulgaryzmów  i nie wykonuję niekulturalnych gestów. 
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11. Nie stosuję przemocy i nie prowokuję innych. 
12. Nie wyśmiewam innych i nie obmawiam. 
13. Nie grożę, nie szantażuję i nie wymuszam. 
14. Nie kłamię i nie oszukuję. 
 

STRATEGIA POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ŁAMANIA NORM ZACHOWANIA W SZKOLE 
 

1. Wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem  
się do norm postępowania. 
a) rozmowa ucznia z nauczycielem, wychowawcą lub pedagogiem 
b) rozmowa wychowawcy , pedagoga lub dyrektora z rodzicem w celu ustalenia wspólnych działań 
c) spowodowanie zadośćuczynienia lub naprawienia szkody 
d) spisanie kontraktu, obserwacja wywiązania się ucznia z postępowań 
 

2. Zastosowanie kary 
a) upomnienie, 
b) zakaz uczestnictwa w szkolnej imprezie, 
c) wykluczenie z udziału w zawodach sportowych, 
d) udzielenie pisemnej nagany, 
e) odebranie prawa do pełnienia wszelkich funkcji społecznych,  
f) dodatkowa praca na rzecz szkoły. 
Osobami uprawnionymi do zastosowania kary są: wychowawca klasy, pedagog szkolny, dyrektor, 
rada pedagogiczna. 
 

3. Odwołanie się do instytucji wspierającej szkołę w sytuacjach kryzysowych. 
Postępowanie w sytuacjach kryzysowych  z udziałem ucznia powinno być prowadzone w możliwie 
najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego ucznia. 
Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacjach kryzysowych i działaniach ich 
dotyczących. 
4. Oddziaływania wychowawcze będą dokumentowane. 
 Indywidualna Dokumentacja Ucznia zawiera: 
Część 1. dotyczy: rozmów z uczniem, rodzicami, korespondencji z rodzicami ucznia, informacje o 
przewidywanych ocenach klasyfikacyjnych z przedmiotów i zachowania, uwag, upomnień, nagan, itp. 
Część 2. dotyczy: danych ucznia, oświadczeń, zgód, deklaracji, opinii i orzeczeń, programów 
indywidualnych (np. IPET), pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zaj. pozalekcyjnych, itp.    
Dokumenty prowadzone przez pedagoga szkolnego: 
    osobne teczki dla uczniów z problemami wychowawczymi, w których znajdą się: 
a) rejestr interwencji wychowawczych  

Data:  

Kto zgłaszał problem:  

Kogo dotyczył:  

Istota problemu:  

Podjęte działania:  

b) notatki służbowe z rozmów dotyczące uczniów sprawiających problemy wychowawcze 
c) notatki służbowe z rozmów z rodzicami uczniów 
 

GŁÓWNE CELE WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE SZKOŁY 
 

1.  Wychowanie do wartości – „Jestem uczniem szkoły im. Jana Pawła II” 
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2. Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości, wzmacniany i uzupełniany 
przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, 
zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym). 
3. Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i w społeczeństwie. 
4. Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych                                          
    do radzenia sobie  w klasie programowo wyższej. 
5. Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem uczniów                                     
    ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 
6. Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci. 
7. Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych, wyboru szkoły 
ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz przygotowanie do pełnienia ról 
społecznych w dorosłym życiu. 
8. Dbanie o środowisko – rozpowszechnianie wśród uczniów działalności proekologicznej. 
 

Wychowanie do wartości – „ Jestem uczniem szkoły im. Jana Pawła II” 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 wychowanie do wartości  poprzez kształtowanie właściwych postaw i respektowanie norm 
społecznych  

 przybliżenie uczniom sylwetki  i działań Patrona 

 propagowanie myśli i nauczania Jana Pawła II 

 współpraca ze szkołami im. Jana Pawła II 
ZADANIA: 

 nazywanie wartości 

 zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z życia Patrona 

 przygotowanie wychowanków do rozumienia myśli i idei głoszonych przez Jana Pawła II 

 rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie prawdy  
i dobra w świecie 

FORMY REALIZACJI: 

 organizowanie konkursów o Patronie i o wartościach, które głosił 

 uczestnictwo w wydarzeniach związanych z Janem Pawłem II 

 zorganizowanie wystawy o Patronie na terenie szkoły 

 organizowanie święta szkoły z okazji urodzin Jana Pawła II  (18 maja) 

 przygotowywanie okolicznościowych akademii 

 prowadzenie  klasowych gazetek tematycznych związanych z postacią Patrona 

 realizacja projektów związanych z poznawaniem biografii i nauk św. Jana Pawła II 
 

Wszechstronny rozwój ucznia we wszystkich sferach jego osobowości, wzmacniany i uzupełniany 
przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży 

(w wymiarze intelektualnym, psychicznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym) 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 przygotowanie uczniów do wyzwań współczesnego świata poprzez aktywność 
             intelektualną, edukację multimedialną, naukę języków obcych i zachowań prospołecznych 

 umożliwienie rozwoju własnych uzdolnień i zainteresowań 

 dostrzeganie w każdym uczniu ukrytych możliwości oraz zdolności i rozwijanie ich, aby uczeń 
był kreatywny i miał świadomość większej wartości swoich działań twórczych                     

            i oddziaływań wychowawczych 

 kultywowanie tradycji europejskich, narodowych, regionalnych, religijnych, rodzinnych 

 promowanie zdrowego stylu życia 
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ZADANIA: 

 rozwijanie u uczniów dociekliwości poznawczej ukierunkowanej na poszukiwanie 
prawdy, dobra i piękna w świecie 

 kształtowanie postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i  szanowania ich poglądów 

 rozwijanie komunikacji międzykulturowej 

 opieka wychowawcza nad psychofizycznym rozwojem dziecka 

 stwarzanie warunków do rozwoju dziecka zdolnego 

 wyrównywanie szans edukacyjnych 

 pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji, talentów i ich twórczym 
wykorzystaniu 

 kształtowanie umiejętności korzystania ze źródeł informacji 

 udział w programach i projektach mających pozytywny wpływ na zdrowie i zdrowy styl życia 
FORMY REALIZACJI: 

 organizowanie konkursów przedmiotowych, artystycznych i zawodów sportowych,  imprez 
środowiskowych, wspólne śniadanie wielkanocne lub wigilia szkolna 

 indywidualna praca z uczniem zdolnym, uwzględnienie w programach dydaktyczno – 
wychowawczych klas programów wyzwalających aktywność twórczą uczniów 

 indywidualna praca z uczniem ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi 

 stworzenie odpowiedniej atmosfery w klasach międzykulturowych sprzyjającej tolerancji                      
i zrozumieniu specjalnych potrzeb ucznia obcokrajowca, w tym uchodźców wojennych                           
z Ukrainy 

 organizowanie różnorodnych wydarzeń (spotkań, uroczystości, Dnia Patrona, inscenizacji, 
wycieczek) wyzwalających przeżycia związane z obchodzeniem świąt państwowych  

 prezentacja osiągnięć uczniów (wystawy prac dzieci) 

 udział w projektach edukacyjnych wyrównujących szanse uczniów 

 udział w projektach prozdrowotnych: ”Chroń się przed kleszczami wszelkimi sposobami”, 
„Czyste powietrze wokół nas”, „Skąd się biorą produkty ekologiczne?”, „Dobre sposoby                        
na zakaźne choroby”, „Profilaktyka chorób pasożytniczych: owsica, wszawica, świerzb”, 
„Przyjazny tornister”, „Bieg po zdrowie”,  „Dopalacze- trzecia strona zjawiska”, „Trzymaj 
formę”, „Znamię! Znam je?”, „Podstępne WZW”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” 

 szkoła prowadzi działania profilaktyczne związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem                         
i zwalczaniem chorób zakaźnych w tym również z zakresu COVID-19 w stosunku do uczniów, 
rodziców i nauczycieli  

 współpraca z rodzicami 

 zajęcia korekcyjno- kompensacyjne, wyrównawcze, logopedyczne, rewalidacyjne, 
terapeutyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna, socjoterapia,  

 nauka pływania 

 koła zainteresowań 
Przygotowanie do życia i aktywnego udziału w grupie i  społeczeństwie 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy 
etyczne i przyjęty system wartości 

 przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych 

 kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi 

 tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery wzajemnego szacunku w szkole 

 tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły 

 kształtowanie osobowości uczniów poprzez wskazywanie właściwych postaw wobec 
siebie i innych ludzi oraz umiejętności analizowania różnorodnych zachowań 
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 przygotowanie uczniów do życia w świecie poprzez ukazywanie różnych aspektów życia 
społecznego wraz z jego zagrożeniami 

 integrowanie zespołów klasowych poprzez samorządność 

 włączanie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach szkoły 

 kształtowanie umiejętności przeciwstawiania się wpływom osób ze środowisk 
zdemoralizowanych 

 kształtowanie właściwych postaw rodziców wobec dzieci i dzieci wobec rodziców 

 kształtowanie właściwych postaw wobec osób samotnych,  

 zadbanie o poprawę sytuacji materialnej uczniów z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych 
wychowawczo  

ZADANIA: 

 przygotowanie wychowanków do rozumienia zasad partnerstwa między uczniami, 
nauczycielami, rodzicami i społeczności lokalną 

 umacnianie więzi z regionem 

 stwarzanie warunków do integralnego traktowania siebie świata i innych ludzi 

 wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność, duma narodowa 

 kształtowanie właściwej postawy w stosunku do osób niepełnosprawnych 

 pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć i emocji oraz radzeniu sobie ze stresem 

 wdrażanie postaw asertywnych 

 kształtowanie właściwych postaw wobec współczesnych zagrożeń świata 

 zapoznanie uczniów z historią regionu, najważniejszymi wydarzeniami i postaciami 
dziejów Polski, Europy i świata 

 kształtowanie postaw patriotycznych 

 kształtowanie umiejętności oceny własnych zachowań, odróżniania dobra od zła 

 darowanie swojego czasu ludziom starszym i samotnym  

 wykazywanie się odwagą cywilną i gotowością ponoszenia konsekwencji za popełnione błędy 
FORMY REALIZACJI: 

 działalność Samorządu Uczniowskiego i samorządów klasowych 

 zajęcia w ramach „Wychowania do życia w rodzinie” 

 zajęcia w ramach Koła regionalnego dla uczniów klas III-V 

 zajęcia w ramach programu wychowawczo - profilaktycznego „Spójrz inaczej” 

 zajęcia otwarte prowadzone przez nauczycieli, pedagoga szkolnego, pedagoga specjalnego, 
psychologa, policjanta 

 zebrania z rodzicami 

 konsultacje indywidualne, spotkania trójstronne 

 organizacja pomocy koleżeńskiej 

 wycieczki klasowe 

 udział w imprezach okolicznościowych i apelach szkolnych 

 udział w akcjach humanitarnych 

 udział w akcjach społecznych, i projektach edukacyjnych 

 organizacja i udział w imprezach sportowych 

 wolontariat   
np. organizacja spotkania w środowisku lokalnym „Łączymy pokolenia przy pieśni i piosence”, 
wyjazd do DPS w Wysokiej. 

 
Zapewnienie uczniom możliwości zdobycia wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania 

świadectwa ukończenia szkoły podstawowej 
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CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 kształtowanie umiejętności przyswajania wiedzy wypowiadania się 

 rozwijanie umiejętności przezwyciężania lenistwa myślowego 

 pogłębianie i poszerzanie wiadomości uczniów poprzez poznane techniki  uczenia się 

  rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów 

 wspomaganie rozwoju ucznia z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji 

 zainspirowanie odpowiednich procesów reedukacji, czyli oduczania się negatywnych  
i antyspołecznych zachowań 

 kształtowanie umiejętności dokonania analizy syntezy i selekcji 
ZADANIA: 

 uświadomienie uczniom życiowej użyteczności poszczególnych przedmiotów i całej 
edukacji na danym etapie 

 stwarzanie możliwości eksponowania swojej wiedzy, zdolności, umiejętności  i zainteresowań 

 stosowanie oceniania kształtującego 

 stosowanie technologii informacyjnej na zajęciach szkolnych i w pracy pozalekcyjnej 

 kształtowanie postaw ekologicznych,  prozdrowotnych i patriotycznych 

 realizowanie zadań z zakresu wychowania komunikacyjnego 

  stwarzanie sytuacji wychowawczych umożliwiających stosowanie postaw asertywnych, 
wdrażanie zasad savoir – vivre 

 doprowadzenie do uzyskania przez uczniów  kompetencji niezbędnych do osiągania sukcesów 
w kolejnych etapach edukacji oraz pracy zawodowej 

 umożliwianie uczniom udziału w eksperymentach naukowych w dziedzinie nauk 
matematyczno-przyrodniczych 

FORMY REALIZACJI: 

 konkursy przedmiotowe, artystyczne, olimpiady, zawody sportowe 

 indywidualizacja pracy szkolnej i domowej 

 zajęcia pozalekcyjne, pozaszkolne, zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zespoły 
dydaktyczno - wyrównawcze i gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna,  

 zajęcia multimedialne w klasach I – VIII 

 zajęcia pozalekcyjne w ramach kół zainteresowań 

  udział w innowacjach pedagogicznych 

 rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów z wykorzystaniem nowych 
pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości” 

 udział w projektach międzynarodowych, społecznych i edukacyjnych 

 korzystanie z Internetu 

  akcje ekologiczne, konkursy, zawody sportowe 

  edukacja prozdrowotna 

 spotkania z pielęgniarką  

 nauka pływania ? 

 programy profilaktyczne 

 spotkania z policjantem (pogadanki, filmy), psychologiem 

 karta rowerowa 

 imprezy klasowe, szkolne i środowiskowe 

 szkolny dzień eksperymentu naukowego  
 

Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci ze szczególnym uwzględnieniem uczniów  ze specjalnymi 
potrzebami edukacyjnymi 

CELE SZCZEGÓŁOWE: 
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 wzmacnianie bezpieczeństwa uczniów w szkole  

 uświadomienie uczniom skutków agresji słownej i fizycznej 

 eliminowanie wszelkich form agresji psychicznej i fizycznej 

 kształtowanie właściwych postaw uczniowskich zgodnie z prawami i obowiązkami ucznia 

 doskonalenie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji, kształtowanie postaw 
asertywnych 

 budowanie poczucia tożsamości, własnej wartości oraz wiary w siebie 

 wdrażanie do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zdrowego stylu życia 

 podejmowanie szybkich i trafnych działań interwencyjnych w sytuacjach zagrażających 
uczniom 

 poszerzanie wiedzy uczniów w zakresie bezpieczeństwa  

 stałe/bieżące monitorowanie i usuwanie ewentualnych zagrożeń dla bezpieczeństwa uczniów 
w budynku szkoły  

 zapoznanie uczniów i pracowników z metodami i technikami ratowania życia ludzkiego   
ZADANIA: 

 tworzenie zdrowego i bezpiecznego środowiska szkolnego  

 współpraca z instytucjami i podmiotami w celu poprawy bezpieczeństwa w szkole 

 organizowanie szkoleń uczniów i nauczycieli dotyczących pierwszej pomocy przedlekarskiej  

 prowadzenie pogadanek na temat: zagrożeń nałogami i propagowania zdrowego stylu życia, 
higieny osobistej, zapobiegania chorobom zakaźnym, itp. 

 systematyczne przypominanie rodzicom i uczniom zasad bezpieczeństwa  

 monitorowanie wizyjne jako istotny czynnik w zapewnieniu bezpieczeństwa na terenie szkoły 

 organizacja dyżurów nauczycielskich 

 edukacja uczniów pod kątem zachowania się w sytuacjach zagrożenia 

 edukacja uczniów pod kątem bezpieczeństwa w Internecie 

 edukacja uczniów  pod kątem odpowiedzialności  prawnej nieletnich 

 realizacja programów profilaktycznych 

 odkrywanie i rozwijanie zdolności, talentów i predyspozycji 
 

 

FORMY REALIZACJI: 

 systematyczne wdrażanie w życie postanowień zawartych w regulaminach szkoły 

 ostrzeżenia i nagany dyrektora szkoły w ramach niwelowania niewłaściwego zachowania                          
na terenie szkoły 

 pogadanki, prelekcje, szkolenia, dyskusje, filmy, pokazy, apele 

 prowadzenie zajęć profilaktycznych z uczniami w ramach zajęć wychowawczych 

 szkolenie uczniów i nauczycieli dotyczące pierwszej pomocy przedmedycznej 

 kontrola monitoringu wizyjnego zainstalowanego na terenie szkoły 

 edukacja pod kątem odpowiedzialności prawnej nieletnich – organizowanie spotkań                     
z przedstawicielami odpowiednich organów 

 systematyczne spotkania z rodzicami 

 prowadzenie zajęć w ramach Programu „Spójrz inaczej”, „Spójrz inaczej na agresję” 

 realizacja celów Szkoły Odkrywców Talentów 
   

Upowszechnianie czytelnictwa wśród dzieci 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 budowanie u dzieci skojarzenia czytania z przyjemnością  

 rozwijanie kompetencji czytelniczych poprzez upowszechnianie czytelnictwa  
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 oddziaływanie terapeutyczne lektury   

 kształtowanie i utrwalanie postaw twórczych  
ZADANIA:  

 zachęcenie dzieci do wypożyczania i czytania książek 

 wskazywanie innych niż tradycyjne form czytelniczych 

 ukazywanie terapeutycznych walorów książki 
FORMY REALIZACJI: 

 wspólne głośne czytanie ciekawych książek przez dzieci i ich rodziców   

 przedstawienie sylwetek głównych bohaterów w inscenizacjach   

 czytanie z podziałem na role   

 konkursy czytelnicze    

 udział w akcji  Narodowe Czytanie 

 Akcja: „Czytam z klasą lekturki spod chmurki” 

 Cała Polska czyta dzieciom - czytające przedszkole 

 gry i zabawy czytelnicze       

 tworzenie przez dzieci własnych książek 

 organizacja „Kącika czytelniczego” w ramach przerw śródlekcyjnych 
 

Przygotowanie uczniów do podjęcia trafnych decyzji edukacyjno-zawodowych, wyboru szkoły 
ponadpodstawowej zgodnej z zainteresowaniami i uzdolnieniami oraz przygotowanie do pełnienia 
ról społecznych w dorosłym życiu. 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 kształtowanie postaw proaktywności i dążenia do ciągłego rozwoju 

 przygotowanie uczniów do radzenia sobie z ciągłymi zmianami we współczesnym świecie –                
na rynku pracy 

 wspieranie uczniów w procesie podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych 
ZADANIA:  

 stwarzanie sytuacji do poznawania własnych słabych i mocnych stron, które przydatne są                       
w planowaniu rozwoju zawodowego 

 określanie własnych zainteresowań zawodowych – kim chcę zostać 

 poznawania cech charakterystycznych danego zawodu 
 

FORMY REALIZACJI: 

 preorientacja zawodowa w oddziałach przedszkolnych  

 orientacja zawodowa w klasach I-VI 

 działania w zakresie doradztwa zawodowego w klasach VII-VIII 

 mapa marzeń 

 spotkania/wywiady z przedstawicielami poszczególnych zawodów 

 spotkanie z pracownikami Powiatowego Urzędu Pracy 
 

Dbanie o środowisko – rozpowszechnianie wśród uczniów działalności proekologicznej 
CELE SZCZEGÓŁOWE: 

 zwiększanie wrażliwości dzieci i młodzieży na środowisko przyrodnicze - szacunek dla niego, 
na konieczność jego ochrony dla siebie i przyszłych pokoleń  

 kształtowanie nawyków ekologicznego życia we własnym domu 

 wdrażanie do działań mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska 

 rozwijanie poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne 
ZADANIA:  
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 współpraca z instytucjami zajmującymi się profesjonalnym działaniem na rzecz ochrony 
środowiska 

 podejmowanie działań proekologicznych, np.: zbiórka surowców wtórnych, racjonalne 
gospodarowanie źródłami energii 

 redagowanie gazetek ściennych promujących tematykę ekologiczną 

 realizacja  treści ekologicznych na zajęciach edukacyjnych 
FORMY REALIZACJI: 

 spotkania, warsztaty, prelekcje, prezentacje , itp. 

 apele  

 zbiórki 

 konkursy 
 

II. EWALUACJA PROGRAMU 
Program wychowawczo-profilaktyczny poddawany jest ustawicznej ewaluacji i weryfikowany według 
potrzeb – ma charakter otwarty. Ewaluacja programu dokonywana jest  na zakończenie roku 
szkolnego. 
FORMY EWALUACJI: 

 analiza wyników ankiet przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców i nauczycieli dotyczących 
różnych zagadnień wychowawczych, poglądów uczniów 

 badanie opinii na spotkaniach z rodzicami, w szczególności spotkaniach trójstronnych                       
oraz podczas zebrań samorządu uczniowskiego 

 analiza udziału uczniów w różnego rodzaju imprezach na terenie szkoły i poza nią 

 wyrażanie opinii nauczycieli na posiedzeniach RP 

 analiza trudnych przypadków wychowawczych, podejmowanych działań zaradczych                    
i postępów w tym zakresie 

 analiza wytworów pracy uczniów 

 analiza działalności samorządowej na terenie klasy, szkoły i poza nią 

 rozmowy i wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami 

 podsumowanie udziału uczniów w konkursach, turniejach itp. 

 obserwacja zachowań w różnych sytuacjach typowych i nowych 
 

              

Niniejszy program wychowawczo – profilaktyczny został uchwalony przez Radę Rodziców                                

w porozumieniu z Radą Pedagogiczną na zebraniu Rady Rodziców w dniu 29 września 2022 r. 

                                          

                      

 DYREKTOR SZKOŁY                                                                                                   PRZEWODNICZĄCA RADY RODZICÓW                    

Barbara Drewczyńska                                                                                                          Grażyna Długowska 


