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Program wychowawczo – profilaktyczny 

Szkoły Podstawowej Nr 2 

im. Władysława Broniewskiego w Trzciance 

na rok 2022 - 2023 

 

Zgodnie z art.26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.) szkoła 

podstawowa od 1 września 2017r. realizuje program wychowawczo-profilaktyczny  obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, 

przygotowane w oparciu o przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących  w danej  

społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców. 

 

I   PODSTAWY PRAWNE: 

1) Ustawa Prawo oświatowe z 14.12.2016r. 

2) Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego- Dz. U. Nr 111 z 1994r .ze zmianami  

3) Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi  z 26.10.1982r. ze zmianami 

4) Rozporządzenie MEN z 14.02.2017r. w sprawie podstawy programowej (…) 

5) Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich z 26.10.1982r ze zmianami 

6) Konwencja Praw Dziecka z 20.11.1989r. -Dz.U.1991.120.526 

7) Rozporządzenie MEN w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej z 9.08.2017r. 

8)  Rozporządzenie MEN z 18.08.2015r. Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1249  w sprawie zakresu i form 

prowadzenia  w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii. 

9) Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72). 

10) Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym. 

11) Rozporządzenie MEN z dnia 3 czerwca 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych 

planów nauczania dla szkół publicznych 
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  II            WPROWADZENIE DO PROGRAMU 

   Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny 

rozwój Ucznia w wymiarze emocjonalnym, społecznym, kulturalnym, moralnym, ekologicznym, 

zdrowotnym  i intelektualnym. Szkoła jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać 

uczniów w osiąganiu wszechstronnego rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie 

deficytów w celu optymalizacji osiągnięć edukacyjnych uczniów. 

       Realizacja  zadań profilaktycznych ma promować zdrowy styl życia,  zapobiegać zagrożeniom, 

przeciwdziałać istniejącym zagrożeniom i wspierać uczniów, rodziców i nauczycieli w trudnych 

sytuacjach. 

      Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji pedagoga, psychologa, wychowawców, badania 

ankietowe, diagnozę środowiska wychowawczego, konsultacje z rodzicami, nauczycielami i 

przedstawicielami  Samorządu  Uczniowskiego, raportu z badania samopoczucia ucznia w szkole 

zdalnej, raportów z ewaluacji   

 wnioski z nadzoru pedagogicznego. 

 

III    MISJA SZKOŁY 

Wychowanie w naszej szkole ma charakter: 

- integralny- obejmuje wszystkie sfery rozwoju ucznia: fizyczną, poznawczą, emocjonalną, moralną, 

duchową i społeczną; 

- personalistyczny – postrzegamy uczniów, jako osoby- podmioty z przynależną im wolnością, 

szacunkiem, równością, tolerancją, a także i odpowiedzialnością; 

- indywidualny – zawsze uwzględniamy etap rozwoju i możliwości psychofizyczne ucznia.  

    W pracy wychowawczej kierujemy się nadrzędnymi i uniwersalnymi wartościami pozwalającymi 

wyjść poza krąg własnego interesu, własnych potrzeb, pragnień i aspiracji, w kierunku wymogów 

stawianych  przez więzy z innymi ludźmi i czynienia tego, co nie tylko „ważne jest dla mnie”, ale też 

„ważne dla innych”, a przede wszystkim „ważne samo w sobie”. 

1. Dążymy do wychowania ucznia mającego świadomość, że jest człowiekiem społeczności szkolnej. 

2. Uczymy kochać, szanować i żyć kulturą i tradycją narodu polskiego, jednocześnie wychowujemy w 

poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

3. Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności 

konieczne do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

4. Zwracamy szczególną uwagę na rozwój fizyczny, psychiczny i duchowy naszych uczniów. 

5. Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

6. Dbamy o bezpieczeństwo uczniów. 

7. Wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki informacyjnej i informatycznej. 
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8. Stosujemy nowoczesne metody nauczania i wychowania aby uczeń mógł rozwijać swoje 

zainteresowania, umiejętności, zdolności i pasje. 

 

IV  ZADANIA PROGRAMU WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNEGO 

1. Założenia ogólne. 

    Zgodnie ze wskazaniami, działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) ) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w 

tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie 

wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi 

ucznia (rodzina, przyjaciele); 

2) psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, ukształtowanie 

postaw  sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, kształtowanie środowiska 

sprzyjającego rozwojowi  zdrowia, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci do 

życia i witalności; 

3)społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 

4) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną                                        

i profilaktyczną wśród uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły. Działalność ta 

odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, treningów umiejętności, debat, 

szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w innych postaciach uwzględniających 

wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

1 )kształtowanie hierarchii systemu wartości; 

2) budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia; 

3) wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą oraz społecznością lokalną; 

4 )rozwijanie i wspieranie działalności wolontaryjnej;  

5) kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych relacji 

rówieśniczych oraz  relacji uczniów i nauczycieli, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub 

opiekunów, w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami; 

2. Cele szczegółowe: 

Uczeń naszej szkoły:  
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-  jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

-jest wrażliwy na prawdę i dobro, 

-  udziela pomocy rówieśnikom, 

-  szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

-  jest tolerancyjny wobec drugiego człowieka, 

-  jest odpowiedzialny, 

-  potrafi rozwiązywać konflikty, 

-  potrafi sobie radzić z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 

-  jest asertywny, 

-  potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, 

-  godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

-  kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy 

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

-  czuje się bezpiecznie w swoim środowisku szkolnym, 

- dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

-dba o zdrowie, 

-  może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym 

-jest aktywny społecznie. 

 

V  MODEL ABSOLWENTA 

Absolwent jest: 

1) aktywny: posiada zainteresowania, pasje jest twórczy, wykazuje się samodzielnością, ciekawy 

świata,  korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę; 

2) odpowiedzialny: umie samodzielnie rozwiązywać problemy, podejmuje działania i przewiduje ich 

konsekwencje,  

3)otwarty: potrafi uważnie słuchać, rozmawiać, umie współpracować w grupie, prezentuje swój 

punkt widzenia i szanuje poglądy innych; 

4)optymistą: pozytywnie patrzy na świat, lubi siebie i innych; 

5)tolerancyjny: szanuje inne rasy i nacje oraz ich poglądy, jest wrażliwy na potrzeby drugiego 

człowieka, 

6)świadomy swoich praw i praw innych ludzi: zna swoją wartość, swoje prawa, zna i respektuje prawa 

innych. 
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VI DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ 

Na podstawie dokonanej diagnozy zidentyfikowano czynniki chroniące i czynniki ryzyka 

Czynniki chroniące  

 dobrze funkcjonujące zdalne nauczanie 

 przestrzeganie reżimu sanitarnego związanego z COVID-19, 

 Wysokie poczucie bezpieczeństwa na terenie szkoły 

 zaufanie rodziców do pracowników szkoły 

 zajęcia wspierające uczniów prowadzone przez pedagoga i psychologa 

 Znajomość i respektowanie przez większość uczniów norm społecznych 

 posiadanie przez uczniów licznych zainteresowań i rozwijanie ich w szkole i poza nią 

 postawy prospołeczne uczniów 

 promowanie zdrowego stylu życia 

 obecność w szkole specjalistów: pedagog, psycholog, logopeda, socjoterapeutka, terapeuta 

 szkoła wolna od narkotyków i substancji psychoaktywnych 

 integracja społeczności szkolnej i klasowej ze środowiskiem dzieci z doświadczeniem 

migracyjnym 

Czynniki ryzyka: 

 niewystarczające postępy niektórych uczniów w nauce 

 trudności emocjonalne niektórych uczniów 

 problemy rodzinne uczniów oraz w relacjach z rodzicami 

 zbyt częste korzystanie z telefonu, komputera 

 postawy agresywne: agresja fizyczna oraz słowna 

 brak zaangażowanie części uczniów i rodziców w życie szkoły 

 Niski poziom czytelnictwa 

 Część nauczycieli odczuwa brak przygotowania do rozwiązywania problemów agresji wśród 

uczniów 
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STRATEGIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNA SZKOŁY I PLACÓWKI 

 

Czynniki chroniące 

wynikające z analizy 

ankiet przeprowadzonej 

wśród uczniów 

 

Rekomendacje 

Czynniki ryzyka 

wynikające z analizy 

ankiet przeprowadzonej 

wśród uczniów 

 

Rekomendacje 

Przestrzeganie reżimu 

sanitarnego związanego 

z COVID-19, 

W razie potrzeby 

przypomnienie zaleceń i 

wytycznych MEiN, MZ i GIS 

Niewystarczające postępy 

niektórych uczniów w 

nauce 

Realizacja zajęć 

dodatkowych, w tym 

wyrównawczych, 

dostosowanie 

wymagań. 

Wzmacnianie 

motywacji do nauki. 

Wysokie poczucie 

bezpieczeństwa na 

terenie szkoły 

Kontynuowanie działań 

wychowawczo-

profilaktycznych, które 

zapewniają uczniom poczucie 

bezpieczeństwa, 

egzekwowanie zachowań 

zgodnych ze statutem, 

regulaminami. 

Trudności emocjonalne 

niektórych uczniów 

Włączenie w tematykę 

godzin wychowawczych 

tematyki dotyczącej 

radzenia sobie z 

emocjami i stresem. 

Wskazanie miejsc, w 

których można szukać 

pomocy. 

Indywidualne spotkania 

z psychologiem. 

Zaufanie rodziców do 

pracowników szkoły 

Dbać o dobre relacje z 

rodzicami.  

Problemy rodzinne 

uczniów oraz w relacjach 

z rodzicami 

Objęcie opieką 

psychologiczną uczniów 

przeżywających 

problemy osobiste. 

Zwrócenie uwagi na 

uczniów mających 

problemy psychiczne – 

współpraca z rodzicami, 

indywidualne porady, 

konsultacje. 

Zajęcia wspierające 

uczniów prowadzone 

przez pedagoga i 

psychologa 

Kontynuowanie działań 

wspierających. 

Zbyt częste korzystanie z 

telefonu, komputera 

Oferowanie 

alternatywnych 

sposobów spędzania 

wolnego czasu, 

realizacja atrakcyjnych 

zajęć dodatkowych. 
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Znajomość i 

respektowanie przez 

większość uczniów norm 

społecznych 

Promowanie postaw 

związanych z respektowaniem 

norm społecznych. 

Postawy agresywne: 

agresja fizyczna oraz 

słowna 

Włączenie w tematykę 

godzin wychowawczych 

tematów związanych z 

zapobieganiem agresji. 

Posiadanie przez uczniów 

licznych zainteresowań i 

rozwijanie ich w szkole i 

poza nią  

Wykorzystywanie 

zainteresowań uczniów w 

procesie dydaktyczno-

wychowawczym. 

Brak zaangażowanie 

części uczniów i rodziców 

w życie szkoły 

Organizowanie imprez 

angażujących całą 

społeczność szkolną. 

Postawy prospołeczne 

uczniów 

Kontynuowanie działań 

związanych z wolontariatem, 

organizowanie akcji 

charytatywnych. 

Niski poziom czytelnictwa Podejmowanie przez 

pracowników biblioteki 

i świetlicy działań 

promujących 

czytelnictwo. 

Promowanie zdrowego 

stylu życia 

Kontynuowanie działań 

związanych z promowaniem 

zdrowego stylu życia. 

Część nauczycieli odczuwa 

brak przygotowania do 

rozwiązywania 

problemów agresji wśród 

uczniów 

Zorganizowania 

szkolenia w ramach 

WDN ( psycholog) 

Obecność w szkole 

specjalistów: pedagog, 

psycholog, logopeda, 

socjoterapeutka, 

terapeuta 

Zatrudnienie specjalistów 

zgodnie ze standardami. 

  

Szkoła wolna od 

narkotyków i substancji 

psychoaktywnych 

Dalsze kształtowanie postaw i 

norm przeciwnych zażywaniu 

środków odurzających. 

  

Integracja społeczności 

szkolnej i klasowej ze 

środowiskiem dzieci z 

doświadczeniem 

migracyjnym 

Pogłębianie integracji poprzez 

wymianę doświadczeń i 

zwyczajów wynikających z 

odmienności kulturowej. 

  

 

Opracowując zadania szczegółowe nauczyciele –wychowawcy biorą pod uwagę podstawowe 

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. 

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. 

 

VII KRYTERIA EFEKTYWNOŚCI 

1. Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu. 

2. Wszyscy nauczyciele realizują Program wychowawczo - profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych planów 

pracy. Klasowe plany zostają dołączone do Programu wychowawczo- profilaktycznego i stanowią 

zbiorczy harmonogram. 

3.Rodzice uczniów SP2 znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

 

VIII ZADANIA I OBOWIĄZKI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH PROGRAM 

1) Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, o 

kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) wspiera finansowo i organizacyjnie  działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

c) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie uczniom 

podtrzymywania poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,  

d) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego, 

e) organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

f) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

2)Pedagog  i psycholog szkolny: 

a) mają obowiązek niesienia wszechstronnej pomocy dzieciom, 

b) mają obowiązek ścisłej współpracy z Policją, sądem dla nieletnich, 

c) diagnozują problemy wychowawcze, emocjonalne 
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d) poprzez działania wychowawcze kształtują wśród uczniów i rodziców świadomość prawną                      

w zakresie ponoszenia konsekwencji za popełniony czyn, 

e) doskonalą swoje kompetencje w zakresie wychowania i profilaktyki. 

3)Nauczyciel: 

a) ma obowiązek każdorazowo reagowania na przejawy u dzieci przemocy i agresji , 

b) wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny uczniów, 

c) udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń  szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów. 

d) odpowiada za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole i poza jej terenem, 

jeżeli przebywają pod jego opieką;  

e) świadczy pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem. 

4) Wychowawca klasy: 

a) we współdziałaniu z pedagogiem szkolnymi psychologiem organizuje szkolenia i konsultacje dla 

rodziców; 

b) dąży w  swojej pracy do integracji zespołu  klasowego.  

c) Sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami , poprzez tworzenie warunków 

wspomagających ich rozwój i  przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w społeczeństwie; 

d) poznaje warunki życia i nauki swoich wychowanków; 

d)uczy pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej wartości; 

e)realizuje  w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu wychowawczo-

profilaktycznego  szkoły; 

f) koordynuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w swojej klasie. 

5) Rodzice: 

a) współdziałają z nauczycielami, wychowawcą, specjalistami szkolnymi w sprawach wychowania i 

kształcenia dzieci; 

b) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego swoich dzieci. 

 

IX  TREŚCI I DZIAŁANIA O CHARAKTERZE  WYCHOWAWCZO –PROFILAKTYCZNYM 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNYCH skierowanych do uczniów i rodziców w roku 

szkolnym 2022/2023 

Terminy realizacji zadań wynikają z planów pracy wychowawców klas, planu pacy szkoły, kalendarza 

imprez, planów SKS itp. 

Wychowawcy – dotyczy wychowawców klas, oddziałów przedszkolnych, świetlicy 
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Zadania Sposób realizacji Termin Odpowiedzialni 

Sfera fizyczna 

Cel: PROMOWANIE ZDROWEGO STYLU ŻYCIA 

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

dbałości o zdrowie 

własne i innych oraz 

higienę ciała i umysłu.  

W razie potrzeby 

zwrócenie uwagi na 

zalecenia i wytyczne w 

związku z epidemią 

COVID-19 

Lekcje wychowawcze. 

Lekcje wychowanie do życia w 

rodzinie. 

Realizacja podstawy programowej. 

wrzesień 

cały rok 

wychowawcy 

nauczyciele 

 

Monitorowanie sytuacji zdrowotnej 

w związku z epidemią Cocid-19 wg 

zaleceń GiS i MEiN 

cały rok wszyscy pracownicy 

szkoły 

Promowanie zasad 

zdrowego odżywiania się. 

Profilaktyka uzależnień. 

(KPO-2) 

Lekcje wychowawcze 

Realizacja podstawy programowej 

 

Pogadanki/zajęcia na temat 

szkodliwego wpływu substancji 

psychoaktywnych i stymulujących 

na organizm) w tym z udziałem 

zaproszonych specjalistów 

Pogadanka na temat zdrowych 

zwyczajów żywieniowych ( w tym 

anoreksja, bulimia itp.) 

Projekty, konkursy profilaktyczne, 

spotkania z terapeutami 

wg planów pracy 

wych. i edukacyjnych 

wychowawcy 

nauczyciele wdr 

biologii, pedagog 

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, 

psycholog, pielęgniarka 

wychowawcy, 

psycholog, pedagog 

Podkreślanie znaczenia 

aktywności fizycznej. 

(KPO-2) 

Lekcje wych. fizycznego. 

Pozalekcyjne zajęcia sportowe. 

Turnieje i zawody sportowe. 

Organizacja Dnia Sportu. 

Akcja promująca klasy sportowe 

,,Sportowa świetlica” 

cały rok 

 

wg kalendarza 

imprez 

nauczyciele wych. fiz. 

wychowawcy 

oddziałów 

przedszkolnych 

wych. świetlicy 

Promowanie aktywnych i 

atrakcyjnych form 

Imprezy klasowe, świetlicowe i 

szkolne 

wg planu pracy 

wych. klas, 

wychowawcy 

wych. świetlicy 
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zagospodarowywania 

wolnego czasu. 

Wycieczki 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

Projekty, konkursy 

oddziałów i świetlicy nauczyciele 

Wzbogacanie wiedzy 

dotyczącej higieny pracy, 

nauki i odpoczynku 

szczególnie w sytuacji 

nauki zdalnej. 

Pogadanki, lekcje wychowawcze Przed przejściem na 

system nauki zdalnej 

wychowawcy 

pedagog 

psycholog 

pielęgniarka  

Kształtowanie 

świadomości dotyczącej 

wykorzystania 

zainteresowań i 

uzdolnień jako 

skutecznego sposobu 

dbania o zdrowie 

fizyczne i psychiczne 

(KPO-2) 

Prezentacja talentów 

Zajęcia rozwijające kreatywność 

wg kalendarza 

imprez i planów 

pracy 

nauczyciele muzyki, 

plastyki, wych. fiz.  i 

inni 

wychowawcy 

Upowszechnianie wiedzy 

proekologicznej oraz 

kształtowanie właściwych 

postaw wobec zagrożeń 

środowiska. 

 

 Lekcje wych. dotyczące przyczyn i 

skutków degradacji środowiska 

oraz sposobu jego ochrony, w tym 

z udziałem np. pracowników 

referatu ochrony środowiska 

Udział w akcjach ekologicznych – 

Sprzątanie Świata, Dzień Ziemi itp. 

 

Projekty, konkursy proekologiczne 

wg planu wych. 

 

 

wg kalendarza 

 

 

wg planu pracy 

zespołu  

 

wychowawcy 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele biologii 

 

zespół nauczycieli 

przedm. przyr. 

 

Sfera emocjonalna 

Kształtowanie 

wytrwałości w działaniu i 

dążeniu do celu, 

umiejętności 

adekwatnego 

zachowania się w 

sytuacjach sukcesu i 

porażki. 

Propagowanie zasad fair play 

podczas rozgrywek i zawodów 

sportowych. 

 

wg harmonogramu 

 

nauczyciele wf 

Zajęcia  na temat efektywnego 

uczenia się i dostosowania do 

różnych sytuacji życiowych (np. 

egzamin, zawody sportowe ) 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

psycholog, 

wychowawcy 
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KPO-9, 2 

Nabycie podstawowej 

wiedzy na temat stresu i 

sposobów radzenia 

sobie z nim. 

Przeciwdziałanie 

depresji, PTSD 

KPO-2 

Zajęcia z psychologiem nt. radzenia 

sobie ze stresem 

 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

psycholog 

 

pracownicy PPP 

Organizowanie wspólnych wyjść, 

wycieczek, imprez klasowych 

 

Zajęcia integracyjne służące 

przełamywaniu zachowań 

izolujących 

wg planu pracy 

wych. 

wychowawca 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

Udzielanie pomocy i 

wsparcia dzieciom z 

Ukrainy, 

Warsztaty z zakresu radzenia sobie 

ze stresem, uczenie obniżania 

napięcia. Kierowanie do instytucji 

pomocowych. 

według potrzeb psycholog 

Kształtowanie 

konstruktywnego obrazu 

własnej osoby, 

świadomości mocnych 

stron, akceptacji 

ograniczeń i 

niedoskonałości. 

Zajęcia z wychowawcą i 

psychologiem nt. samoakceptacji, 

poczucia własnej wartości 

 

Samoocena i ocena koleżeńska 

według rozkładów 

zajęć z wychowawcą 

 

 

styczeń/czerwiec 

wychowawcy, 

psycholog 

 

 

wychowawcy 

Doradztwo zawodowe – 

świadomy wybór  ścieżki 

edukacyjno – zawodowej 

i planowanie kariery. 

Zajęcia o tematyce związanej z 

wyborem ścieżki edukacyjno- 

zawodowej w oparciu o 

predyspozycje i zainteresowania 

uczniów. 

 

Udział w Dniach Technika, Dniach 

Zawodowca 

 

 

 

 

 

II półrocze 

nauczyciel doradztwa 

wychowawcy 

 

 

 

pedagog, nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

Sfera psychiczna  

Cel: WSPIERANIE  INDYWIDUALNEGO  ROZWOJU  UCZNIA,  STOSOWNIE                     

     DO JEGO  POTRZEB  I  MOŻLIWOŚCI 

Zapoznanie z 

podstawowymi zasadami 

bezpieczeństwa, 

rozwijanie umiejętności 

reagowania w sytuacjach 

kryzysowych, niesienia 

pomocy poszkodowanym 

Pogadanki na temat 

bezpieczeństwa w drodze do i ze 

szkoły. 

wrzesień wychowawcy 

Spotkania z policjantem dotyczące 

bezpieczeństwa 

Pogadanki na temat 

bezpieczeństwa w czasie ferii, 

wakacji, 

 

 

 

pedagog 
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KPO - 2 

wrzesień, styczeń, 

czerwiec 

wychowawcy 

Zapoznanie uczniów  z 

procedurami obowiązującymi w 

szkole w sytuacjach zagrożenia i 

epidemii koronawirusa. 

 

Przeprowadzenie próbnej 

ewakuacji  

wrzesień 

 

 

wrzesień 

dyrektor/ wychowawcy 

 

 

dyrektor 

Prowadzenie zajęć na temat 

udzielania pierwszej pomocy 

cały rok nauczyciele wf, ed. dla 

bezp., wych. 

Eksponowanie na gazetkach 

numerów alarmowych oraz 

informacji o instytucjach, do 

których można zwrócić się o pomoc 

w sytuacjach zagrożenia i 

kryzysowych. 

cały rok nauczyciele 

odpowiedzialni za 

gazetki 

Prowadzenie zajęć z zakresu 

profilaktyki zachowań 

ryzykownych z uwzględnieniem 

przygotowania do życia w rodzinie 

i problemów współczesnej 

młodzieży. 

 psycholog 

nauczyciel wdż 

Kształtowanie 

umiejętności uczniów 

pozwalających na 

prawidłowe 

funkcjonowanie w 

środowisku cyfrowym w 

tym krytycznego 

podejścia do treści 

publikowanych w 

Internecie 

KPO- 7 

Dzień Bezpiecznego Internetu 

Projekty informatyczne 

Netykieta – bezpieczny Internet na 

lekcjach informatyki 

 naucz. informatyki 

Pogadanki na temat: uzależnienia 

od cyberprzestrzeni, 

cyberbullyingu, mowy nienawiści w 

sieci, ochrony danych osobowych, 

świadomego korzystania ze 

środków masowego przekazu  

wg planu pracy wychowawcy, 

psycholog, 

informatyk 

Przeciwdziałanie mowie 

nienawiści w sieci 

internetowej poprzez 

edukację o prawach 

człowieka 

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka - 

prelekcja o prawach dziecka 

- ulotki, foldery i materiały 

informacyjne o tematyce praw 

człowieka, przeciwdziałaniu mowie 

nienawiści w sieci prezentowane w 

ramach Dnia Praw Dziecka 

20 listopada psycholog/pedagog 
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Kształtowanie 

świadomości uczniów na 

temat uzależnień i 

zagrożeń z nimi 

związanych 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia związane z tematyką 

uzależnień, ze szczególnym 

uwzględnieniem zagrożeń 

związanych z używaniem 

substancji psychoaktywnych, 

środków zastępczych  

 psycholog 

wychowawcy kl. 7 i 8 

Pogadanki podnoszące świadomość 

uczniów nt. szkodliwości e-

papierosów i innych  środków 

mogących zawierać substancje 

niebezpieczne 

 wychowawcy kl. 4 i 5 

Zajęcia informacyjno-edukacyjne 

związane z problemem picia i 

nadużywania alkoholu. 

 wychowawcy kl. 6 

psycholog 

Organizacja Tygodnia Przeciw 

Uzależnieniom 

marzec pedagog/psycholog 

Kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania konfliktów 

KPO -9 

Lekcje wych. nt. sposobów 

skutecznego rozwiązywania 

konfliktów i współpracy w grupie.  

 

Przemoc rówieśnicza – 

rozwiązywanie konfliktów w drodze 

kompromisu - warsztaty w 

wybranych klasach 4-8. 

 wychowawcy 

 

 

psycholog 

Wyrównywanie wiedzy 

uczniów i zmniejszanie 

zaburzeń rozwojowych 

KPO-9 

Realizowanie zajęć dla uczniów w 

ramach pomocy psychologiczno-

pedagogicznej, stosowanie się do 

indywidualnych potrzeb uczniów i 

zaleceń PPP  

2. Realizacja stosownych zajęć dla 

uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych zgodnie z 

zaleceniami zawartymi w 

orzeczeniach. 

3. Kierowanie uczniów do PPP w 

celu zdiagnozowania przyczyn 

występujących trudności 

cały rok nauczyciele  

pedagog 

Wykorzystanie 

potencjału grupy do 

wspierania 

indywidualnego rozwoju 

1. Pomoc koleżeńska. 

2.Zachęcanie i wspieranie uczniów 

przy podejmowanych inicjatywach, 

cały rok nauczyciele 

wychowawcy 
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ucznia pomoc w ich planowaniu i realizacji  

3. Wprowadzanie w trakcie lekcji 

pracy w grupach, prowadzenie 

zajęć metodą projektu. 

Sfera społeczna  

Cel: KSZTAŁTOWANIE  POZYTYWNYCH  POSTAW  SPOŁECZNYCH  I  PROMOWANIE  

BEZPIECZNYCH  ZACHOWAŃ 

Propagowanie postawy 

otwartości na drugiego 

człowieka, działania na 

rzecz społeczności 

szkolnej i lokalnej 

 

KPO -1 

Działania charytatywne ( m.in. Góra 

Grosza, WOŚP, zbiórka karmy dla 

zwierząt ) 

Spotkania z ciekawymi gośćmi. 

Organizacja Dnia Babci i Dziadka. 

Organizacja pikniku. 

Udział  w ogólnopolskich akcjach, 

np. Zapal się dla autyzmu, 

Światowy dzień Zespołu Downa – 

kolorowe skarpetki 

cały rok wychowawcy, 

pedagog, psycholog 

Rozwijanie umiejętności 

komunikacyjnych, 

autoprezentacji, 

kompetencji społecznych. 

Wyrażanie własnych 

opinii, przekonań i 

poglądów w sposób 

szanujący innych. 

KPO-1 

Wybory samorządów klasowych 

Kampania wyborcza SU 

Działalność SU 

Działalność aktywu bibliotecznego 

wrzesień 

cały rok 

 

cały rok 

wychowawcy 

opiekun SU 

 

bibliotekarz 

Zajęcia nt. sztuki autoprezentacji i 

przygotowania do rozmowy 

 doradca zawodowy 

naucz. j. polskiego 

Odpowiedzialne 

budowanie relacji 

koleżeńskich, stosowanie 

się do obowiązujących 

reguł 

KPO-1 

Lekcje wych. – zawarcie i 

przestrzeganie kontraktu 

Poznanie i respektowanie praw 

dziecka oraz  i obowiązków ucznia ( 

Statut Szkoły, regulaminy, WZO). 

wrzesień wychowawcy 

 

wychowawcy 

Inspirowanie do 

aktywności twórczej i 

twórczego myślenia. 

Koła zainteresowań zgodnie z arkuszem Opiekunowie kół i 

nauczyciele 

prowadzący zajęcia 

kreatywne 



16 

Samorealizacja poprzez 

twórcze działanie. 

Kształtowanie postawy 

przedsiębiorczości. 

Udział w uroczystościach szkolnych, 

konkursach przedmiotowych i 

tematycznych, projektach, akcjach 

 

SKO – Dlaczego warto oszczędzać 

(pogadanki w kl.I-III 

wg kalendarza 

 

 

październik 

wychowawcy 

nauczyciele 

bibliotekarz 

opiekun SKO, 

wychowawcy 

Strefa aksjologiczna  

 

KULTURA, PRZEKAZ NORM I WZORÓW ZACHOWAŃ, KSZTAŁTOWANIE OSOBOWOŚCI TOŻSAMOŚCI 

NARODOWEJ 

Kształtowanie 

pozytywnego stosunku 

do procesu kształcenia 

KPO-9 

Pogadanki z wychowawcą, 

nauczycielami na temat sfery 

motywacyjnej, inspirowanie do 

osiągania sukcesów i 

przygotowanie do radzenia sobie z 

niepowodzeniami 

cały rok wychowawcy, 

nauczyciele 

Organizowanie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej 

cały rok dyrektor, pedagog, 

logopeda , specjaliści 

Organizacja wyjazdów na zajęcia 

organizowane przez ośrodki 

naukowe itp. 

wg potrzeb i ofert  

Kształtowanie potrzeby 

uczestnictwa w kulturze 

KPO-3 

Wycieczki do teatru, kina i innych 

instytucji kulturalnych – 

dostosowane do potrzeb 

poszczególnych oddziałów 

wg potrzeb i ofert wychowawcy, 

nauczyciele 

Wychowanie do wartości 

- kształtowanie postaw 

wyrażających szacunek 

do symboli i tradycji 

narodowych oraz języka 

ojczystego 

Realizacja podstawy programowej cały rok nauczyciele  

Uroczystości z okazji świąt 

narodowych 

wg kalendarza osoby wyznaczone 

przez dyr., 

Organizacja imprez związanych z 

tradycjami, np. mikołajki, andrzejki, 

wigilie … 

wg kalendarza wychowawcy 

Uroczystość z okazji DEN 14.10.22  

Organizacja lub udział w  

konkursach, np. Konkurs Piosenki 

Patriotycznej I Żołnierskiej, Konkurs 

ortograficznym, Tydzień Języka 

Polskiego/Przedmiotów 

Humanistycznych 

wg ofert nauczyciele 

Zdobywanie, pogłębianie 

wiedzy o własnej 

miejscowości, regionie, 

kraju, wspólnoty 

Wycieczki, wystawy, gazetki, 

zajęcia dydaktyczne, lekcje 

muzealne, korzystanie z różnych 

źródeł wiedzy 

 wychowawcy, 

przedmiotowcy 
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europejskiej 

KPO-9 

Poznawanie dziedzictwa 

cywilizacyjnego Europy, 

w tym poznanie 

elementów języka 

łacińskiego 

KPO - 3 

Poznajemy łacińskie sentencje.  cały rok nauczyciele języka 

polskiego 

Stworzenie możliwości 

wymiany doświadczeń i 

zwyczajów wynikających 

z odmienności 

kulturowej. 

Zajęcia integrujące zespoły 

klasowe, w których są dzieci z 

Ukrainy 

 wychowawcy 

 

Działania profilaktyczne skierowane do rodziców/opiekunów uczniów (realizowane przez cały rok 

szkolny 2022/2023) 

Działania Formy realizacji 

1. Poszerzenie wiedzy związanej z przeciwdziałaniem 

COVID-19 i profilaktyką chorób zakaźnych. 

1. Przekazywanie bieżących informacji podczas 

spotkań z rodzicami i konsultacji. 

2. Umieszczanie na profilu szkolnym na FB oraz za 

pośrednictwem e-dziennika aktualnych informacji o 

pandemii. 

2. Poszerzenie wiedzy na temat uzależnień od 

substancji psychoaktywnych oraz usprawnienie 

umiejętności rozpoznawania przejawów zachowań 

ryzykownych wśród młodzieży; dostarczenie 

rodzicom aktualnej wiedzy dotyczącej pomocy 

specjalistycznej, zwłaszcza w zakresie 

przeciwdziałania używaniu środków i substancji 

psychoaktywnych 

1. Ulotki i foldery informacyjne dostępne dla 

rodziców podczas zebrań i konsultacji z rodzicami.  

2. Poradnictwo i informowanie o dostępnych 

specjalistycznych formach pomocy w ramach 

dyżurów dla rodziców i opiekunów uczniów.  

3. Telefony zaufania i dane adresowe ośrodków 

pomocowych. 

4. Publikowanie materiałów profilaktycznych na 

profilu szkoły na stronie internetowej szkoły. 

3. Uświadamianie zagrożeń związanych z okresem 

dorastania oraz podnoszenie poziomu wiedzy na 

temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia 

psychicznego w okresie adolescencji, w tym 

zagrożeń związanych ze skutkami depresji, PTSD oraz 

innymi przejawami złego samopoczucia 

1. Indywidualna psychoedukacja rodziców/ 

opiekunów prowadzona w czasie dyżurów 

pedagoga, psychologa szkolnego.  

2. Informowanie rodziców, przez wychowawców 

podczas zebrań i konsultacji na temat zagrożeń i 
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niepokojących zachowań wśród uczniów.  

3. Publikowanie materiałów profilaktycznych na 

stronie internetowej szkoły 

4. Uświadomienie konsekwencji prawnych 

związanych z naruszaniem przepisów ustawy o 

przeciwdziałaniu narkomanii oraz procedur 

postępowania obowiązujących w sytuacji zagrożenia 

uzależnieniami 

1. Przekazanie informacji dotyczących w/w 

konsekwencji prawnych oraz procedur. 

postępowania podczas zebrań dla rodziców.  

2. Ulotki i foldery informacyjne dostępne dla 

rodziców podczas zebrań i konsultacji 

 

5. Udzielania pomocy i wsparcia rodzicom dzieci z 

Ukrainy. 

Kierowanie do instytucji pomocowych. 

Konsultacje indywidualne z psychologiem, 

pedagogiem. 

  

Działania profilaktyczne skierowane do nauczycieli i innych pracowników szkoły (realizowane przez 

cały rok szkolny 2022/2023) 

Działania Formy realizacji 

1. Poszerzanie wiedzy i usprawnienie umiejętności 

efektywnej pracy dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej - organizowanie spotkań zespołów ds. 

planowania i koordynowanie udzielania uczniowi 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

1.Spotkania zespołów z udziałem rodziców – 2x w 

roku. 

2. Przypomnienie zasad tworzenia IPET i 

dokonywania WOPFU 

2. Poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie 

rozwiązywania problemów agresji wśród uczniów 

Szkolenie w ramach WDN – I semestr ( psycholog) 

3. Poszerzanie wiedzy na temat pracy z uczniem 

niepełnosprawnym, w tym z autyzmem 

Spotkanie nauczycieli uczących i 

współorganizujących proces kształcenia – wymiana 

doświadczeń ( grudzień) 

Dostarczenie  nauczycielom i innym pracownikom 

szkoły aktualnej  wiedzy o: 

zagrożeniach związanych ze skutkami depresji, PTSD, 

oraz innych przejawach złego samopoczucia  

Indywidualne spotkania z psychologiem. 

 

Szkolenie w ramach WDN 

  

X  EWALUACJA 

      Przebieg pracy wychowawczo - profilaktycznej i jej efekty poddawane są systematycznej 

obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą 
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doskonaleniu pracy i stanowią podstawę do planowania zamierzeń wychowawczych w kolejnym rok. 

Ewaluację wyników należy przeprowadzić pod koniec każdego roku szkolnego i opracować wnioski do 

pracy na następny rok szkolny. 

 

Narzędzia ewaluacji: 

1) Sprawozdania wychowawców z realizacji Programów wychowawczo-profilaktycznych klas; 

2) Analiza trudności wychowawczych, problemów szkolno-środowiskowych i profilaktycznych 

przeprowadzona przez pedagoga i psychologa szkolnego, na podstawie danych zebranych od 

nauczycieli, wychowawców klas, rodziców i uczniów; 

3) Obserwacje; 

4) Wywiady z uczniami, rodzicami i nauczycielami, jak i pracownikami niepedagogicznymi szkoły. 

 

XI  USTALENIA KOŃCOWE 

Za realizację Programu wychowawczo-profilaktycznego  odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w Trzciance, którzy zostają z nim zapoznani. 

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. Wszystkie podmioty szkoły mogą wnieść 

konstruktywne zmiany do powyższego Programu. 

 

 

 


