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1. Założenia teoretyczne wraz z podstawą podstawową 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci. System oświaty zapewnia 

w szczególności wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny. Wychowanie 

młodego pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi 

uwzględniać wolę rodziców, ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie 

właściwych warunków wychowania. Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu 

wychowawczego na wartości, które wyznaczają cele wychowania i kryteria jego oceny. 

Wychowanie ukierunkowane na wartości zakłada przede wszystkim podmiotowe traktowanie 

ucznia, a wartości skłaniają człowieka do podejmowania odpowiednich wyborów czy decyzji. 

W realizowanym procesie dydaktyczno – wychowawczym szkoła podejmuje działania 

związane z miejscami ważnymi dla pamięci narodowej, formami upamiętniania postaci 

i wydarzeń z przeszłości, najważniejszymi świętami narodowymi i symbolami państwowymi.  

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwojuku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, 

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

i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży.  

(art. 1 pkt. 3 ustawy Prawo oświatowe) 

Profilaktyka to kompleksowa interwencja kompensująca niedostatki wychowania, 

która obejmuje równolegle trzy obszary działania: wspomaganie wychowanka w radzeniu 

sobie z trudnościami zagrażającymi jego prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, 

ograniczenie i likwidowanie czynników ryzyka, które zaburzają prawidłowy rozwój i 

dezorganizują zdrowy styl życia oraz inicjowanie i wzmacnianie czynników chroniących, 

które sprzyjają prawidłowemu rozwojowi oraz umożliwiają prowadzenie zdrowego stylu 

życia. 

Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania. Chociaż wychowanie 

i profilaktyka ukierunkowane są na dwa różne cele (wychowanie służy wspieraniu 

wychowanka w rozwoju, zaś profilaktyka to interwencja kompensująca niedostatki 

wychowania), to ważny jest aspekt je łączący, czyli wartości i norm, w nawiązaniu do których 

są prowadzone działania. Dzięki urzeczywistnianiu wartości i norm wychowanek zyskuje 

spójne środowisko wychowawcze, to dzięki nim wychowawcy mogą współpracować, 

wreszcie – to w świetle wartości i norm życie człowieka oraz funkcjonowanie społeczeństwa 

stają się dla wychowanka zrozumiałe. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje: 



A. treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, 

B. 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. 

 

Program wychowawczo – profilaktyczny tworzy spójną całość ze szkolnym zestawem 

programów nauczania. Uwzględnia wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. 

Opisuje treści i działania skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców związane 

z realizacją misji wychowawczej szkoły oraz zadań w zakresie wychowania i opieki. Szkoła 

oraz poszczególni nauczyciele są zobowiązani do podejmowania działań mających na celu 

zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia dostosowanie do jego potrzeb 

i możliwości. Nauczyciel w sowich działaniach dydaktycznych, wychowawczych 

i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę 

moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.  

 

Podstawa prawna: 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 

2 kwietnia 1997 r.; 

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka; 

3. Konwencja o prawach dziecka, uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych 29 listopada 1989 r., ratyfikowana przez Polskę 30 kwietnia 1991 r. – 

art. 3, 19, 28, 33; 

4. Ustawa o systemie oświaty; 

5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 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; 

6. Nowa ustawa z dn. 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 11 stycznia 2017 r., 

poz. 59); 

7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie 

udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, 

szkołach i placówkach; 



8. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 lutego 2019 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-

pedagogicznej w publicznych szkołach i placówkach; 

9. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 

szkołach i placówkach; 

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 

oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19; 

11. 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; 

12. Rozporządzenie MENiS w sprawie szczegółowych form działalności wychowawczej 

i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem; 

13. Statut Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Bełchatowie. 

 

2. Diagnoza potrzeb 

Program wychowawczo – profilaktyczny Niepublicznej Szkoły Podstawowej został 

opracowany po wcześniejszym przeprowadzeniu diagnozy środowiska, rozpoznaniu potrzeb 

uczniów, oczekiwań rodziców i nauczycieli oraz analizie potrzeb i zasobów szkoły z obszaru 

wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 

 badań skierowanych do rodziców na temat oczekiwań w realizacji treści 

profilaktycznych i wychowawczych; 

 spostrzeżeń nauczycieli; 

 analizy sytuacji wychowawczej w szkole; 

 analizy dokumentacji szkolnej. 

Przeprowadzona diagnoza potrzeb wychowawczych w szkole wykazała, iż według rodziców 

najważniejszymi zadaniami szkoły w zakresie wychowania i profilaktyki są: 

 Uczenie sposobów radzenia sobie w sytuacjach trudnych i kryzysowych; 

 Zapewnienie bezpieczeństwa w szkole i na zajęciach pozalekcyjnych, imprezach 

szkolnych, wycieczkach; 

 Propagowanie zdrowego stylu życia i uświadamianie zagrożeń ze strony uzależnień; 



 Kształtowanie właściwych postaw społecznych, wpajanie wartości moralnych. 

Uczniowie najczęściej biorą udział w wydarzeniach szkolnych takich jak: 

 Zajęcia dodatkowe i pozalekcyjne rozwijające zainteresowania; 

 Zabawy i wydarzenia o charakterze integracyjnym (np. dyskoteki, wycieczki 

klasowe); 

 Wyjścia do kina, teatru, muzeum; 

 Wydarzenia kształtujące postawy patriotyczne lub uroczystości państwowe; 

 Działania, zbiórki na rzecz potrzebujących. 

Ponadto ewaluacja wewnętrzna wykazała: 

 Wszyscy uczniowie w szkole czują się bezpiecznie; 

 Zdecydowana większość uczniów, bo aż 97% chętnie uczęszcza do szkoły; 

 Każde dziecko czuje się swobodnie, ponieważ badania wskazują, iż wszyscy 

uczniowie są akceptowani i dowartościowywani przez nauczycieli; 

 W szkole są przestrzegane i respektowane prawa ucznia. 

Ocena potencjału i możliwości rozwojowych uczniów. 

W uczniach naszej szkoły drzemie ogrom możliwości rozwojowych. Uczniowie 

wstępujący w mury szkoły, zyskali okazję do poznawania i oceniania siebie, a także do 

utrwalania przekonań na swój temat. Dzieci rozwijają również oczekiwania dotyczące 

efektów i wartości swojego działania oraz ich społecznej oceny. Doznawanie sukcesów w 

sferze zadaniowej i społecznej, prowadzi do rozwoju poczucia kompetencji oraz do 

przekonania o skuteczności swoich działań w przyszłości. Brak sukcesów oraz otrzymywanie 

negatywnych ocen społecznych, powoduje zwątpienie w swoje możliwości i niechęć do 

podejmowania kolejnych wysiłków. Z obawy przed porażką, pojawiają się niepowodzenia 

szkolne. Może się wykształcić tzw. wyuczona bezradność. Jest to naturalna kolej rzeczy, 

dlatego nauczyciele pod skrzydłami dyrekcji, przy wsparciu rodziców i opiekunów oraz 

innych osób związanych ze szkołą, wspierają kreowanie pozytywnych zachowań i atmosfery 

bezpieczeństwa w szkole jak i poza nią. Analizując sferę fizyczną przeprowadzona została 

analiza w oparciu o zdobywane osiągnięcia, uczestnictwo uczniów w kołach związanych z 

wychowaniem fizycznym, rozmowach z uczniami, rodzicami oraz nauczycielami. Uczniowie 

naszej szkoły w owej sferze wykazują wysoki rozwój. Wszyscy, bardzo chętnie uczestniczą 

we wszelkich zajęciach związanych z aktywnością fizyczną. Oprócz obowiązkowych lekcji 

wychowania fizycznego, szkoła zadbała, aby wśród zajęć pozalekcyjnych znalazło się wiele 

sportowych kół zainteresowań. Ogromnym uznaniem cieszy się Soocer, Sks, gdzie 



uczestnikami są nie tylko chłopcy, ale i licznie uczęszczające dziewczęta. Zainteresowaniem 

cieszy się także taniec oraz karate. Większość dzieci, uczestniczy także w zajęciach z 

pływania, które odbywają się w czasie lekcji w – f. Natomiast w okresie zimowym, udajemy 

się na lodowisko z fanami jazdy na łyżwach. Wielu z naszych uczniów, oprócz uczestnictwa 

w szkolnych zajęciach sportowych, realizuje swoje zainteresowania i rozwija się poza murami 

szkoły. Po analizie okazało się, że nasi uczniowie, licznie uczestniczą w zawodach 

sportowych zdobywając wysokie wyniki. Chętne uczestnictwo w sportowym życiu szkoły, 

przekłada się na zdrowie i chęć odpowiedniego odżywiania się. Nauczyciele zwracają uwagę 

na pożywienie, jakie uczniowie przynoszą do szkoły. Premiowane są przypadki, gdy dzieci 

przynoszą codziennie owoce i warzywa jako przekąskę zamiast słodyczy. Warto zwrócić 

także uwagę, iż rodzice coraz bardziej dbają o to, aby dziecko miał zdrową przekąskę niż coś 

słodkiego. Podawane obiady, także spełniają wszelkie żywieniowe wymogi pod względem 

kalorycznym i odżywczym. Nasza szkoła także dba, aby dzieci miały codziennie owoce, 

warzywa soki lub mleko. Analizując ową sferę pod kątem rozwoju zawodowego czy 

przyszłych osiągnięć życiowych, można stwierdzić, iż kilku uczniów na stałe zwiąże się ze 

sportem. Można to zaobserwować po zaangażowaniu, pasji i systematyczności tych osób. Ze 

względu na szeroką gamę zajęć pozalekcyjnych, dzieci nie korzystają z urządzeń typu telefon 

komórkowy czy komputer (są od tego odpowiedni koła zainteresowań). Dzięki temu chętniej 

spędzają czas na dworze, podczas zabaw i aktywności fizycznej. Po opuszczeniu szkoły, 

dzieci wraz z rodzicami, chętnie spędzają czas na szkolnym boisku lub placu zabaw. Zarówno 

dla nauczycieli, jak i rodziców rozwój tej sfery u dzieci jest bardzo istotny, a wzrost 

świadomości odnośnie zdrowego odżywiania i uprawiania sportów jest wizytówką naszej 

szkoły. Poddając diagnozie sferę emocjonalną oparto zebrane informacje o rozmowy z 

nauczycielami, wychowawcami, dyrekcją, pedagogiem szkolnym oraz rodzicami. 

Przeanalizowano informacje, które wychowawcy zgromadzili i podsumowali na zakończenie 

roku szkolnego. Podstawę stanowiły także informacje od rodziców, którzy diagnozowali swe 

dzieci w poradniach oraz uczniowie uczestniczący w zajęciach indywidualnych, 

organizowanych przez pedagoga szkolnego. Z zebranych informacji wynika, iż większość 

dzieci odpowiednio do swego wieku, wykazuje dojrzałość emocjonalną. Dzieci wykazujące 

dojrzałość emocjonalną, odczuwają więź ze swoją klasą. Widać, że chętnie chodzą na zajęcia, 

z przyjemnością przebywają w klasie jak i na przerwach. Uczniowie Ci, mają dobry kontakt 

nie tylko z rówieśnikami, ale i innymi uczniami. Obserwując klasy i wychowawców można 

stwierdzić, że uczniowie są związani ze swym opiekunem i chętnie z nim w większości 

przypadków współpracują. Zdarzają się sytuacje, w których niektóre osoby nie radzą sobie 



z emocjami. Jednak są to zdarzenia jednorazowe, gdzie opiekunowie natychmiast reagują 

i starają się zapewnić danemu uczniowi spokój emocjonalny. Większość dzieci prawidłowo 

reaguje na pozytywne lub negatywne uwagi kierowane ze strony wychowawcy, odnośnie 

swego zachowania czy postępów w nauce. Jeśli zdarzają się z kolei sytuacje, gdzie uczniowie 

nie potrafią odpowiednio przyjąć krytyki, nauczyciel czy pedagog stara się wyjaśnić dany 

problem i wprowadzić atmosferę spokoju oraz zrozumienia. Dzieci umiejętnie także 

współdziałają z kolegami podczas nauki jak i zabaw, wspólnie przeżywają radości z osiągnięć 

całej klasy. W większości przypadków biorą odpowiedzialność za powierzone zadania. Dzieci 

względem swego wieku posiadają dużą wiedzę na temat emocji, dzięki lekcjom 

prowadzonym przez pedagoga, godzinom wychowawczym i pogadankom w formie apeli, 

które odbywają się z dyrekcją. Są organizowane pogadanki oraz rozmowy odnośnie 

reagowania. Pomimo, że czasami zdarzają się sytuacje, w których emocje negatywne biorą 

górę, dzięki natychmiastowym reakcjom i rozmowom z uczniami małymi kroczkami 

rozwiązujemy problem. Staramy się, aby to dzieci wykazywały inwencje i pomysłowość w 

kwestiach rozwiązywania konfliktów, nigdy nie rozwiązujemy ich za nie. Nauczyciel jest 

partnerem i stara się, aby panowała atmosfera szacunku i porozumienia. Nauczyciele jak i 

Dyrekcja są w stałym kontakcie z rodzicami i opiekunami uczniów i na bieżąco są poddawane 

analizie wszelkie sytuacje problemowe związane z emocjami pod każdym kątem. Warto 

wspomnieć, iż w sferze tej często problemy miały dzieci, które należały do grupy 

sześciolatków, które wcześniej rozpoczęły edukację. Część z nich jednak w trakcie roku 

nadrobiła widoczne różnice, pod względem emocjonalnym. Sfera intelektualna, została 

zbadana o dane zawarte w dziennikach szkolnych. Przeanalizowano także wyniki uczniów z 

zakończenia roku szkolnego. Przeprowadzono liczne rozmowy z dyrekcją, rodzicami, 

nauczycielami, pedagogiem i osobami, które mają bezpośredni wpływ na tę sferę i są 

powiązane z naszą szkołą. W większości przypadków, uczniowie posiadają dojrzałość 

intelektualną. W poszczególnych klasach zdarzają się jednak przypadki, gdzie sfera ta może 

być zaburzona, jednak wychowawcy na bieżąco reagują i przy współpracy z rodzicami dbają, 

aby u dziecka jak najszybciej zdiagnozować problem i wdrożyć działania, które pozwolą na 

niwelowanie różnic. Zdecydowana większość z naszych uczniów posiada podstawowe cechy 

dojrzałości intelektualnej. Rozumieją mowę otoczenia i są zorientowane w najbliższym 

środowisku. W większości chętnie opowiadają i nazywają własne przeżycia. Kilkoro dzieci, 

które ma problem z tą czynnością, pracuje nad tym z odpowiednimi osobami mającymi na 

celu zniwelowanie tego kłopotu i niechęci. Dzieci najczęściej wyciągają logiczne wnioski z 

przebiegu wydarzeń, w przypadku, gdy jest z tym problem, nauczyciele służą wsparciem. 



Bardzo aktywnie i chętnie poznają świat. Większość uczniów posiada motywację do nauki i 

zdobywania informacji. Kilkoro dzieci, mających problem z ową sferą, otrzymuje wsparcie 

od nauczycieli poprzez wdrażanie metod i środków zachęcających je do działania i 

niwelowanie różnic. Bardzo istotną rolę w tym przypadku odgrywają rodzice, którzy w domu 

także starają się poświęcać więcej czasu dziecku w kwestii nauki. Jedynie jednostki posiadają 

problem z czytaniem. Dzieci bardzo chętnie czytają teksty, wypożyczone książki. Widać, iż 

większość z nich czyta w domu z rodzicami. Wszyscy uczniowie także chętnie rysują oraz 

wykonują prace plastyczne, zarówno podczas lekcji jak i w trakcie zajęć świetlicowych. 

Dzieci są bardzo ciekawe świata i zainteresowane wszelkimi zjawiskami. Chętnie pogłębiają 

wiedzę w wybranym przez siebie temacie. Z reguły potrafią skupić się na wykonywanym 

działaniu. Kilkoro uczniów, którzy mają z tym problem zostało otoczonych szczególną opieką 

i uwagą. W naszej szkole jest wielu utalentowanych uczniów. Część z nich odnosi wysokie 

wyniki sportowe między innymi w biegach, grze w piłkę nożną, karate, w pływaniu czy 

jeździe na łyżwach. W sferach muzycznych, także wykazują się wysokim zaangażowaniem. 

Uczęszczają na chór, gdzie systematycznie przygotowują się do konkursów i festiwali 

muzycznych. Wielu z uczniów odnosi sukcesy solowe w konkursach piosenki. Uczniowie 

uczęszczają także na lekcje gry na instrumentach poza godzinami szkolnymi. W murach 

naszej szkoły jest także wielu laureatów olimpiad, zdobywców wysokich miejsc w 

konkursach z matematyki, języka obcego, wiedzy regionalnej. Dzieci posiadają także talenty 

aktorskie, szlifowane na kołach teatralnych, gdzie zdobywają nagrody i wyróżnienia na 

konkursach powiatowych. Z rozmów przeprowadzonych w ciągu roku z uczniami wynika, że 

pragną w przyszłości kontynuować swoje pasje. W niektórych przypadkach mówią o 

zawodach związanych z tymi dyscyplinami, z kolei większość ma zamiar utrzymywać je jako 

dodatkowe zainteresowania. W uczniach drzemie bardzo wysoki potencjał, tym bardziej, że 

część dzieci jest bardzo ambitna i zdeterminowana. Bardzo szybko starają się nadrobić 

ewentualne luki czy braki. Sfera społeczna została zbadana przez rozmowy z rodzicami, 

nauczycielami, dyrekcją, pedagogiem, uczniami. Prowadzono obserwacje, posiłkowano się 

zapiskami w dziennikach wychowawców, pedagoga. Nasi uczniowie odnaleźli się od 

początku dobrze we wszelkich rolach społecznych. W domu jako syn czy córka, później jako 

przedszkolak. W końcu pełnią oni w naszej szkole rolę ucznia, koleżanki czy kolegi. Są to 

bardzo istotne role, z których w lepszy lub gorszy sposób się wywiązują. Większość dzieci 

przestrzega zasad, które towarzyszą byciu uczniem, zachowują się zgodnie z przyjętymi 

zasadami. Uczniowie, którzy wykazują problem z respektowaniem zasad, otrzymują wsparcie 

nauczycieli, pedagoga czy rodziców. Są podejmowane działania, aby zlikwidować i 



eliminować negatywne zachowania. Uczniowie Ci, są otoczeni szczególną opieką podczas 

zajęć świetlicowych, a uczniowie, których rodzice wykazali chęci, uczestniczą w 

indywidualnych zajęciach z pedagogiem. Uczniowie naszej szkoły, znają się nawzajem, bez 

względu na wiek. Przebywają razem na świetlicy, bawią się i uczą. Osoby starsze często 

wspierają młodsze podczas nauki. Można zaobserwować rozwijające się przyjaźnie, 

tworzenie się grupek. Czasami dochodzi do konfliktów na tle rówieśniczym, jednak są na 

bieżąco rozwiązywane i stale monitorowane. W naszej szkole nie ma uczniów, którzy izolują 

się od innych, każdy chętnie przebywa z innymi osobami, które są mu bliskie. W większości 

przypadków spełniają kryteria dojrzałości społecznej: samodzielnie się ubierają, korzystają w 

określony sposób z toalety, w większości przypadków właściwie zachowują się przy stole 

podczas posiłku. W przypadku negatywnych zachowań, podczas posiłków zawsze 

interweniuje nauczyciel dyżurujący, który dba o odpowiednie warunki w klasie. Dzieci także 

znają podstawy higieny. Podczas zajęć świetlicowych można zauważyć, które dzieci dbają o 

porządek. Większość z nich utrzymuje go, jednak w przypadkach, gdy uczeń zostawia po 

sobie bałagan, wystarczy zwrócenie uwagi na to zachowanie. Niektórym, zbyt emocjonalnym 

uczniom zdarza się w sposób negatywny odnieść do innej osoby. W zależności od 

zachowania i jego wagi, odbywają się rozmowy z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami, 

pedagogiem. Negatywne zachowania, są także negowane uwagami oraz obniżeniem medalu z 

zachowania na koniec miesiąca. W większości przypadków jednak dzieci grzecznie zwracają 

się do innych w domu, szkole, na ulicy. Badanie sfery duchowej, odbyło się przez całoroczną 

analizę przyswajanych wartości i zachowania dzieci. Wzięto pod uwagę ich zachowanie, 

wyznawane wartości życiowe, szacunek do otoczenia. Oparto je o rozmowy z rodzicami, 

pedagogiem szkolnym, który prowadzi stałe obserwacje i wychowawcami klas. Zaczerpnięto 

wiedzy od nauczycieli religii jak i etyki. Zwrócono uwagę także, na zachowanie dzieci 

podczas opuszczania murów szkoły i szacunku do opiekuna. Uczniowie, kierują się od 

najmłodszych lat wartościami, które są im wpajane przez najbliższe otoczenie, ale i takimi, 

które sami przetwarzają i przyjmują. Po wnikliwej obserwacji, można stwierdzić, iż dla 

naszych wychowanków istotnymi wartościami są przyjaźń, miłość, odpowiedzialność, 

uczciwość, odwaga, pokój, solidarność, mądrość. Dzieci każdego dnia uczą się, wzajemnego 

zrozumienia, sztuki słuchania, chęci niesienia pomocy. Każdy z naszych uczniów posiada 

szereg pozytywnych wartości, które należy eksponować i wykorzystywać jak najlepiej. 

Chętnie niosą pomoc drugiemu człowiekowi. Cechuje ich wysoki poziom współczucia. Te 

wszystkie cechy i zachowania widać w postępowaniu uczniów, w stosunku do kolegów i 

koleżanek oraz nauczycieli. Zdarzają się kryzysowe sytuacje, gdzie chwilowo cały system 



wartości dziecka zanika, wtedy rządzą nim emocje i negatywne zachowania. W większości 

przypadków jednak, odpowiednie podejście do dziecka rozmowa z nauczycielem, dyrekcją, 

rodzicem pomaga w zażegnaniu konfliktu i zniwelowanie tego zachowania na rzecz dobrych 

wartości, które tak naprawdę dziecko ma w sobie. W przypadkach, gdy nad wartościami, złe 

emocje biorą górę, uczeń uczestniczy w zajęciach indywidualnych polegających na 

wyciszeniu negatywnych zachowań na rzecz pozytywnych. Każdy z uczniów jest inny, ma na 

niego wpływ wiele czynników, rodzina, wyznawane wartości, wpojone zachowania, 

rówieśnicy. Poddając analizie uwarunkowania społeczności lokalnej, zbadano i oceniono 

jakie są zasoby społeczne, w których wzrasta młody człowiek. Zbadano zarówno czynniki 

wspierające wychowanie i profilaktykę jak i możliwe źródła zagrożeń. o Jednym z czynników 

społeczności lokalnej, który wspiera dzieci i młodzież w rozwoju to zaangażowani i 

współpracujący ze szkołą rodzice. Uczestniczą oni w życiu szkolnym dzieci nie tylko przez 

stały kontakt pod względem edukacyjnym i wychowawczym. Mowa tutaj o Radzie Rodziców, 

która reprezentuje resztę rodziców. Współpracują z dyrekcją oraz nauczycielami, w kwestii 

organizacji imprez szkolnych, niektórych apeli itp. W szkole prosperuje także szeroki 

wachlarz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. Dzieci mają wieloraki wybór, jeśli chodzi o 

rozwój swoich zainteresowań od zajęć muzycznych, po sportowe, umysłowe, techniczne, 

plastyczne jak i językowe. W rozwoju dzieci czynny udział ma także uczestnictwo podczas 

zajęć świetlicowych, gdzie uczą się współpracy, wzajemnego zrozumienia i nawiązują 

kontakty. Rozwój dzieci w społeczności lokalnej wspierają także liczne udziały w zawodach 

konkursach, pochodach tematycznych (np. pochód ostatkowy, czy marsz ekologiczny), które 

dają motywacje do dalszego rozwoju i kształcenia się. Dzięki organizacji wszelkich imprez, 

także niezbędna jest pomoc naszych uczniów. Udział przy tworzeniu wszelakich wydarzeń, 

szlifuje w nich ambicje, systematyczność, umacnia więzi, wiarę we własne możliwości i 

rozwija różne sfery w zależności od wykonywanych działań. Dzieci chętnie tworzą wszelkie 

upominki, biorą udział w przedstawieniach, Pikniku Rodzinnym, gdzie celebrowana jest rola i 

wartość rodziny. Lokalna społeczność szkolna stale usprawnia swoje działania i stara się, aby 

funkcjonować coraz lepiej. Dobrym sposobem, na jeszcze lepsze funkcjonowanie oraz 

kształcenie wartości u dzieci jest wszelki udział w wolontariatach. Uczniowie uczestniczyli w 

wielu akcjach, mających na celu pomoc dzieciom potrzebującym, bezdomnym zwierzętom, 

zbieraniu pokarmu dla zwierząt leśnych, czy tworzenie kart dla dzieci z oddziału 

onkologicznego lub weteranów. Należy kłaść szczególny nacisk na kształtowanie sfery 

emocjonalnej, społecznej oraz duchowej, gdyż w obecnych czasach, dobre wartości coraz 

częściej są wypierane przez te niepożądane. Aby uniknąć demoralizacji i braku empatii u 



dzieci należy działać od najmłodszych lat i uczulać na cierpienie i pomoc innych. Warto 

kreować u dzieci chęć szukania rozwiązań i pomysłów w kryzysowych sytuacjach i chęci 

niesienia pomocy. Po przeprowadzeniu bilansu informacji o zasobach szkoły, ukazano jakim 

potencjałem szkoła już dysponuje, co wspomaga działania wychowawcze i profilaktyczne, a 

co ogranicza skuteczność wychowawczą i profilaktyczną szkoły. Analizując przygotowanie 

merytoryczne nauczycieli do podejmowania działań wychowawczych jak i profilaktycznych, 

ukazano, iż przygotowanie ich jest gruntowne i odpowiednie do wykonywanych czynności. 

Każdy z nauczycieli, pedagogów posiada kwalifikacje odnośne do wykonywanej pracy. Co 

więcej nauczyciele odbywają wiele szkoleń wedle potrzeb szkoły jak i własnych 

zainteresowań, co potwierdza Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Odbywają się 

także rady szkoleniowe. Nauczyciele systematycznie współpracują z instytucjami i osobami, 

które pomagają i mają wpływ na wychowanie i bezpieczeństwo uczniów jak i niwelowanie 

ich deficytów. o Odnosząc się do zasobów materialnych zbadano jak wyposażona jest szkoła. 

Dzieci mogą korzystać z dużego boiska pokrytego trawą, na którym odbywają się zajęcia 

sportowe podczas odpowiednich warunków pogodowych. Dzieci spędzają tam także czas 

wolny. Znajduje się także bezpieczny plac zabaw, gdzie uczniowie mogą się rozerwać pod 

okiem nauczyciela lub po lekcjach pod opieka rodzica. Szkoła posiada także salę 

gimnastyczną wyposażoną w podstawowe sprzęty do wychowania fizycznego oraz realizacji 

zajęć pozalekcyjnych. W placówce znajduje się biblioteka, która stale poszerza swój 

asortyment oraz pracownia, gdzie odbywają się zajęcia informatyczne. W czasie wolnym od 

zajęć dzieci przebywają na świetlicy. Odnosząc się do zasobów technicznych - szkoła posiada 

miejsce na wszelkie uroczystości nieopodal placu zabaw, zależnie odbywają się tam 

wydarzenia, jeśli występują odpowiednie warunki pogodowe. W innym przypadku wszelkie 

wydarzenia odbywają się na sali gimnastycznej. Szkoła posiada sprzęt nagłośnieniowy oraz 

rzutniki. Pracownia jest wyposażona we wszelaki sprzęt komputerowy niezbędny do 

prowadzenia i udziału w zajęciach. W szkole prosperuje także radiowęzeł oraz monitoring. 

Uczniowie szkoły wraz z nauczycielami uczestniczą we wszelakich formach, które niosą 

pomoc i wsparcie, między innymi: zbieranie artykułów do domu dziecka, zbieranie nakrętek 

na rzecz osób niepełnosprawnych, zimowa pomoc dla zwierząt, zbieranie pokarmu dla 

zwierząt ze schroniska, tworzenie kart i zbiórki przyborów „Wylosuj Anioła” dla dzieci z 

oddziału onkologicznego, tworzenie kart dla Weteranów. Uczniowie dokarmiali także lokalne 

ptaki odwiedzające karmniki wykonane przez nich. W szkole działa także koło teatralne, 

które reprezentowało szkołę na licznych występach z zadowalającym rezultatem. Podobne 



sukcesy odnosili uczestnicy zajęć sportowych jak i muzycznych. Analizując dotychczasowe 

działania szkoły oparto się o poszczególne etapy: 

 Diagnozę jakości funkcjonowania uczniów;  

 Identyfikację sukcesów wychowawczych i profilaktycznych szkoły; 

 Identyfikację porażek wychowawczych i profilaktycznych szkoły; 

 Identyfikacje skutecznych i nieskutecznych metod wychowawczych i 

profilaktycznych; 

 Identyfikacja potrzeb nauczycieli; 

 Identyfikacja źródeł zewnętrznego wsparcia wychowawczego i profilaktycznego. 

Uczniowie szkoły ukazują pozytywne zmiany w postawach, wiedzy oraz zachowaniu. 

Nawiązują w większości przypadków konstruktywne więzi rówieśnicze, chętnie razem 

współpracują i udzielają sobie pomocy. Chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami i są 

gotowi nieść wsparcie pozostałym uczniom. Z szacunkiem odnoszą się, także do nauczyciela i 

liczą się z jego opinią. Czasami zdarzają się sytuacje, w których negatywne zachowania i 

emocje biorą górę, jednak rozmowa z uczniem i ukazanie mu korzyści poprawnych zachowań 

pozwalają na niwelowanie ich. Dzieci, chętnie angażują się we wszelakie akcje prospołeczne, 

wspierają zwierzęta, pamiętają o chorych i potrzebujących pomocy. Angażują się w pracę 

samorządu szkolnego, a także rozwijają swoje zainteresowania podczas kół pozalekcyjnych 

preferujących szeroką gamę dla ucznia. Chętnie także reprezentują szkołę podczas wszelkich 

zawodów, występów oraz konkursów. Uczestniczą w przedstawieniach, apelach, ceremoniach 

oraz wszelkich przedsięwzięciach związanych z życiem szkoły. Szczególne osiągnięcia 

uczniowie uzyskują w olimpiadach, kangurze itp. Kilkoro uczniów ma bardzo wysoką 

frekwencję, większość z nich rzadko opuszcza zajęcia, a nieobecności są zawsze 

usprawiedliwiane na bieżąco. Znikoma liczba uczniów, posiada niepokojące wyniki 

frekwencji. Analizując porażki szkoły w sferze wychowania i profilaktyki rozważono 

wszelkie sfery. Przede wszystkim zbadano dzienniczki ucznia, dzienniki wychowawcy, 

pedagoga. Uczniowie za nieodpowiednie zachowania otrzymywali uwagi, byli kierowani na 

rozmowy z wychowawcą, dyrekcją, pedagogiem. Jeśli dochodziło do naruszania zasad 

panujących w szkole, zawsze informowani byli o tym rodzice. Kilkoro uczniów kreowało 

swoje negatywne zachowania szczególnie, co miało odbicie na zapełnionym dzienniczku, a 

następnie otrzymanym medalu wraz z końcem miesiąca. Zaistniałe sytuacje miały przede 

wszystkim wpływ na ocenę z zachowania na koniec roku. Uczniowie sprawiający problemy 

wychowawcze odbywają systematyczne pogadanki z pedagogiem, w określonych 



przypadkach odbywają się zajęcia indywidualne niwelujące zachowania niepożądane na rzecz 

pozytywnych. Uczniowie jednak nie dopuszczali się wagarów, nie otrzymywali także kar 

dyscyplinarnych z uwagi na to, iż ich zachowania wynikały z nagromadzonych zbyt 

negatywnych emocji czy impulsu. Często rozmowa czy prowadzone zajęcia przynosiły 

oczekiwane rezultaty. Uczniowie nie wykazują zachowań dysfunkcyjnych. Nie ma informacji 

odnośnie spożywania substancji psychoaktywnych, przemocy i agresji rówieśniczej. Nie 

zdiagnozowano także problemu związanego nadużywaniem Internetu. Szkoła starając się 

sięgać do najskuteczniejszych metod wychowawczych oraz oddziaływań skłania się ku 

rozwiązywaniu konfliktów na bieżąco. Pedagog oraz nauczyciele przy wsparciu dyrekcji 

prowadzą rozmowy, które mają na celu uświadomienie uczniowi jak niszczące dla niego i 

innych mogą być jego poczynania. Rozwiązywanie problemów wychowawczych oparte jest 

także o mediację, zajęcia prowadzone w poszczególnych klasach przez pedagoga, 

wychowawców oraz doraźnej pomocy psychologa szkolnego. Pomocne są także apele 

porządkowe organizowane przez Panią Dyrektor, które wpływają na zachowanie uczniów w 

szkole. Nauczyciele i pedagog ciągle starają się poszerzać swoją wiedzę odnośnie 

skutecznych metod wychowawczych, korzystają z pomocy wykwalifikowanych osób przez 

spotkania z policjantem, psychologiem czy rodzicami dzieci. Nauczyciele, ciągle doskonalą 

swój warsztat, nie tylko przez nowe doświadczenia nabywane w ciągu roku szkolnego, ale 

przede wszystkim przez szkolenia. Istotne jest, aby Grono Pedagogiczne posiadało gruntowne 

i fachowe przeszkolenie odnośnie rozwiązywania konfliktów oraz metod, które pomagają w 

działaniach wychowawczych i profilaktycznych. Ukończone przez nauczycieli kierunki 

studiów oraz dodatkowe kursy świadczą, iż posiadają gruntowną wiedzę w tym temacie, 

jednak warto stale ją aktualizować o innowacyjne rozwiązania adekwatne do współczesnego 

świata. Dyrekcja otrzymuje wraz z rozpoczęciem roku szkolnego Plan Doskonalenia 

Zawodowego Nauczycieli, gdzie każdy określa jakie ma plany odnośnie pogłębiania swojej 

wiedzy i praktyki zawodowej. Z wypełnionych zadań nauczyciel zostaje rozliczony wraz z 

końcem roku przedstawiając ukończone szkolenia i kursy. Szkoła, chcąc nieść jak największą 

pomoc i wiedzę uczniom współpracuje z instytucjami pozaszkolnymi, dzięki którym poszerza 

swoje horyzonty. Bardzo ważnym organem są poradnie psychologiczno-pedagogiczne, które 

diagnozują potrzeby i problemy uczniów. Szkoła współpracuje także z Powiatową Biblioteką 

w Bełchatowie, Komendą Powiatowej Policji w Bełchatowie, ze Strażą Pożarną, Urzędem 

Miasta, Muzeum Regionalnym i innymi organami, które wspomagają i urozmaicają pracę 

szkoły. 

 



3. 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. 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, 

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. aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

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

 

4. Cele ogólne i szczegółowe 

Cele ogólne: 

1. Zapewnienie każdemu uczniowi warunków niezbędnych do jego rozwoju, 

przygotowanie do wypełniania obowiązków rodzinnych i obywatelskich zgodnie 

z zasadami solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności;  

2. Wprowadzanie uczniów w świat 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);  

3. Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej 

i etnicznej;  

4. Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności 

innych osób; 

5. Wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie 

i rozbudzanie jego naturalnej ciekawości poznawczej; 

6. Kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu 

społecznym oraz odpowiedzialności za zbiorowość; 



7. Ukierunkowanie ucznia ku wartościom;  

8. Wzmacnianie czynników ochronnych przy jednoczesnej redukcji czynnika ryzyka; 

 

Cele szczegółowe: 

1. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, 

uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków 

umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;  

2. Rozwijanie samodzielności w zdobywaniu wiedzy, umiejętności i informacji. 

3. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności za własne decyzje. 

4. Upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy i umiejętności niezbędnych do 

aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz sztuce narodowej oraz światowej. 

5. Kształtowanie aktywności społecznej i umiejętności spędzania wolnego czasu. 

6. Kształtowanie u uczniów postaw prospołecznych, w tym poprzez możliwość udziału 

w działaniach z zakresu wolontariatu, sprzyjających aktywnemu uczestnictwu 

uczniów w życiu społecznym.  

7. Zwiększenie bezpieczeństwa uczniów na terenie szkoły i poza nią: 

A. tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu 

i bezpieczeństwu dzieci na drodze i w szkole, 

B. zapoznanie uczniów z regulaminem szkoły oraz szczegółowymi kryteriami ocen 

zachowania, 

C. dbałość o bezpieczeństwo uczniów podczas przerw i imprez szkolnych, 

D. uwrażliwienie uczniów na zagrożenia podczas drogi do i ze szkoły, 

E. systematyczne uwrażliwianie uczniów na sytuacje stwarzające zagrożenie, 

F. uczenie zasad postępowania w sytuacjach zagrożenia (np. powódź, pożar), 

zachowania na szkolnym korytarzu, w szatni, w klasie szkolnej, na sali 

gimnastycznej, na boisku szkolnym, 

G. uwzględnienie profilaktyki uzależnień: problem narkotyków, dopalaczy, palenia 

papierosów, picia alkoholu, zachowań agresywnych. 

8. Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole: 

A. uświadamianie uczniom, czym jest agresja i przemoc oraz jak sobie z nimi 

radzić, 

B. wdrażanie działań na rzecz ograniczania agresji i przemocy, kształtowanie 

umiejętności asertywnych, 



C. kształtowanie umiejętności zastępowania agresji, wnioskowania moralnego oraz 

kontroli emocji, 

D. kształtowanie postaw troski o bezpieczeństwo własne i innych. Wzbudzanie 

empatii, tolerancji i zachowań prospołecznych. 

9. Rozwijanie umiejętności współżycia społecznego: 

A. przedstawienie zasad i reguł współżycia w klasie i szkole, 

B. zapoznanie uczniów z prawami dziecka i człowieka w Polsce i na świecie, 

C. zwiększenie świadomości posiadanych praw, określenie pozycji dziecka 

w świetle prawa, 

D. uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych, 

E. integrowanie społeczności klasowej i szkolnej. 

10. Rozszerzenie działań na rzecz propagowania zdrowego trybu życia: 

A. pobudzanie potrzeby aktywnego, zdrowego trybu życia, 

B. kształtowanie umiejętności kulturalnego spędzania wolnego czasu, 

C. uświadomienie konieczności zachowania higieny i ergonomii pracy, 

D. kształtowanie nawyków dbania o zdrowie i higienę osobistą, 

E. poszerzanie zainteresowań i wiedzy ucznia. 

11. Profilaktyka uzależnień: 

A. rozwijanie postaw asertywnego zachowania, 

B. uświadomienie szkodliwości palenia papierosów, 

C. pokazanie zagrożeń i konsekwencji zażywania narkotyków, picia alkoholu 

i przyjmowania innych używek, 

D. pokazanie zagrożeń i konsekwencji nadmiernego korzystania z Internetu, 

uzależnienia od komputera oraz oglądania programów telewizyjnych 

nieodpowiednich dla danego wieku dziecka, 

E. rozpoznawanie sytuacji domowej wychowanków, 

F. wdrażanie wybranych programów profilaktycznych. 

12. Podejmowanie działań mających na celu wzmocnienie motywacji do własnego 

rozwoju: 

A. uświadomienie uczniom ich mocnych stron i możliwości, 

B. rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów, 

C. wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, 

D. zapobieganie nadmiernej absencji uczniów, 

E. pomoc uczniom w przezwyciężaniu własnych trudności i ograniczeń, 



F. rozwijanie umiejętności rozpoznawania i ujawniania swoich uczuć i emocji. 

13. Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach:  

A. poszerzenie wiedzy dotyczącej sytuacji trudnych, 

B. wdrażanie metod asertywnych, 

C. umiejętne szukanie pomocy. 

 

Sylwetka absolwenta 

W sferze nauki: 

 sprawnie posługuje się językiem polskim, 

 umie korzystać z różnych źródeł informacji, 

 umie zdobywać, przetwarzać wiedzę, 

 umie korzystać z nowoczesnych technologii komunikacyjnych 

 jest przygotowany do nauki na dalszych etapach edukacyjnych, 

 rozwija swoje talenty, 

 ma świadomość potrzeby nieustannego rozwoju i kształcenia. 

 

W sferze społecznej: 

 dobrze funkcjonuje w swoim otoczeniu, 

 zna i szanuje tradycje rodziny, szkoły, narodu, 

 jest odpowiedzialny, prawy i uczciwy, 

 umie pracować w zespole, 

 jest asertywny, tolerancyjny, kulturalny, przyjazny, 

 dba o zdrowie własne i innych, 

 dba o środowisko przyrodnicze, 

 ma poczucie własnej godności i wartości. 

 

W sferze kulturowej: 

 uczestniczy w różnych formach kultury, 

 umie analizować różne docierające informacje, 

 jest aktywny fizycznie i artystycznie. 

 

5. Zadania jako jednoznacznie sformułowane określenia, wyjaśniające sposób 

osiągania celów. 



Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego: 

A. zapewnienie warunków do rozwoju zainteresowań i uzdolnień uczniów przez 

organizowanie zajęć pozalekcyjnych oraz pozaszkolnych,  

Zadania szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa: 

A. utrzymanie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 

B. upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży wiedzy o bezpieczeństwie oraz 

kształtowanie właściwych postaw wobec zagrożeń, w tym związanych 

z korzystaniem z technologii informacyjno – komunikacyjnych i sytuacji 

nadzwyczajnych.  

Zespół wychowawczo - profilaktyczny tworzą: 

- wychowawcy i wszyscy nauczyciele, 

- pedagog szkolny; 

Zadania nauczycieli: 

A. wykonywanie zadań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu 

wychowawczo – profilaktycznego, 

B. wykonywanie działań opiekuńczych odpowiednio do istniejących potrzeb,  

C. stwarzanie sytuacji dla wszechstronnego rozwoju ucznia (w wymiarze intelektualnym, 

psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym), 

D. stwarzanie sytuacji do wykorzystania w praktyce zdobytej wiedzy oraz tworzenia 

potrzebnych doświadczeń i nawyków, 

E. stwarzanie sytuacji dydaktycznych umożliwiających rozwiązywanie problemów 

w sposób twórczy, 

F. rozwijanie zdolności analitycznego i syntetycznego myślenia oraz dostrzegania 

równego rodzaju związków i zależności przyczynowo-skutkowych, 

G. motywowanie uczniów do nauki i pracy nad sobą, 

H. umożliwienie posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi 

i komunikacyjnymi, 

I. wykazanie, że „umiejętność uczenia się” jest sposobem zaspokajania naturalnej 

ciekawości świata, 

J. uczenie szacunku dla dobra wspólnego jako podstawy życia społecznego oraz 

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

K. kształtowanie postaw dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów, 



L. wdrażanie do świadomego unikania zagrożeń oraz kształtowanie umiejętności 

odmawiania i negocjacji, 

M. podczas sprawowania dyżurów zwracanie szczególnej uwagi na miejsca 

podwyższonego ryzyka: toalety, schody, szatnia itp. 

N. informowanie na bieżąco wychowawców o niewłaściwym zachowaniu ich 

wychowanków zarówno przez nauczycieli dyżurujących, jak i pozostałych nauczycieli 

i pracowników szkoły, 

O. obserwacja zachowania uczniów w miejscach publicznych i zwracanie uwagi na 

przejawy agresji, palenia papierosów, spożywania alkoholu czy niszczenia mienia,  

P. dawanie przykładów sumienności, umiejętności rozwiązywania konfliktów, radzenia 

sobie w trudnych sytuacjach. 

Zadania wychowawców: 

A. Otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka. 

B. Integrowanie i dbanie o atmosferę zespołu klasowego. 

C. Planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami różnych form życia 

zespołowego. 

D. Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości. 

E. Bieżące rozwiązywanie problemów i zagadnień mających miejsce w klasie. 

F. Współdziałanie z nauczycielami uczącymi w klasie, uzgadnianie  

G. i koordynowanie ich działań wychowawczych wobec uczniów 

H. Pełnienie roli mediatora w sytuacjach trudnych pomiędzy uczniami lub uczniami 

a nauczycielami. 

I. Współdziałanie z rodzicami w stwarzaniu właściwego klimatu dla rozwoju dziecka. 

J. Współdziałanie z pedagogiem szkolnym i innymi osobami kompetentnymi 

w rozpoznawaniu zainteresowań, uzdolnień, potrzeb i trudności uczniów. 

K. Zaszczepianie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub 

negujących zachowania własne i innych osób. 

L. Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę. 

M. Właściwa współpraca z rodzicami uczniów. 

N. Zapoznanie rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, 

klasyfikowania i promowania uczniów. 

 



Zadania pedagoga 

1.  Działania wychowawcze: 

A. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole, 

B. dbanie o realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, 

C. udzielanie rodzicom porad ułatwiających im wychowanie własnych dzieci, 

D. przeprowadzanie prelekcji dla uczniów i rodziców, 

E. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji 

procesu dydaktyczno-wychowawczego, 

F. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki 

i pomocy wychowawczej, 

G. udzielanie wsparcia uczniom zagrożonym uzależnieniom, 

H. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami  

sprawiającymi trudności wychowawcze. 

2.  Działania korekcyjno-wyrównawcze: 

A. organizowanie różnych form terapii zajęciowej uczniom z objawami niedostosowania 

społecznego, 

B. organizowanie pomocy w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych, 

uczniom napotykającym na szczególne trudności w nauce. 

3.  Indywidualna opieka pedagogiczno-psychologiczna: 

A. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających 

się na tle niepowodzeń szkolnych, 

B. pomaganie uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów 

rodzinnych, 

C. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach 

rówieśniczych i środowiskowych, 

D. przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży. 

 

Zasady współpracy wychowawczej z rodzicami: 

A. Współdziałanie z nauczycielami i wychowawcami w realizacji zadań 

wychowawczych. 

B. Pomoc rodzicom w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci poprzez 

pedagogizację, profilaktykę. 

C. Aktywne uczestnictwo rodziców w życiu klasy. 



D. Stworzenie warunków do szczerych, życzliwych i rzeczowych kontaktów nauczycieli 

z rodzicami. 

E. Uczestnictwo w zebraniach i spotkaniach indywidualnych. 

F. Zapoznanie rodziców z programami, regulaminami. 

G. Kontakty rodziców z instytucjami i specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc 

w rozpoznawaniu potrzeb i trudności oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień 

uczniów. 

H. Podejmowanie przez Radę Rodziców działań na rzecz pozyskiwania funduszy 

niezbędnych dla wspierania działalności szkoły, a także ustalaniu zasad użytkowania 

tych funduszy. 

I. Organizowanie działalności mającej na celu kształtowanie kultury pedagogicznej 

w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym. 

J. Kształcenie nawyków kultury osobistej oraz sumiennego realizowania obowiązku 

szkolnego. 

K. Utrzymywanie regularnego kontaktu z wychowawcą klasy, a w razie potrzeby 

z pedagogiem szkolnym bądź dyrektorem szkoły w celu zapobiegania niewłaściwym 

zachowaniom. 

L. Udział w przedsięwzięciach organizowanych przez szkołę mających na celu 

doskonalenie metod wychowawczych. 

M. Współpraca ze szkołą w eliminowaniu niepożądanych zachowań swoich dzieci 

i skutecznego rozwiązywania problemów.  

 

Formy realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego: 

1)    zajęcia edukacyjne i świetlicowe, lekcje wychowawcze,  

2)   praca w Samorządzie Uczniowskim, 

3)   zajęcia sportowe, 

4)   zajęcia pozalekcyjne, 

5)   uroczystości klasowe i szkolne, 

6)   konkursy, wycieczki, biwaki, 

7)   zajęcia indywidualne i grupowe z psychologiem, pedagogiem, 

8)   wyjścia do miejsc kultury i użyteczności publicznej, 

9)   działalność na rzecz szkoły 

 

Metody realizacji programu wychowawczo – profilaktycznego:  



1) ankiety, 

2)   rozmowy, 

3)   dyskusje, 

4)   obserwacje, 

5)   działania praktyczne, 

6)   gry i zabawy dramowe, 

7)   gry i zabawy integracyjne. 

 

6. Treści wychowawczo-profilaktyczne 

Obszar Zadania Oczekiwane efekty, czyli 
uczeń: 

Zdrowie - 
edukacja 
zdrowotna 

 Zapoznanie i kształtowanie postaw 
prozdrowotnych poprzez promowanie 
aktywnego i zdrowego stylu życia (dbałość  
o zdrowie własne i innych, dbałość o higienę, 
zdrowe nawyki odżywiania, istota aktywności 
ruchowej); 
 Uświadomienie zagrożeń związanych  
z używaniem nowoczesnych technologii 
informacyjnych (uzależnienie od gier, 
nadmiernego korzystania z urządzeń, 
cyberprzemoc); 
 Uświadomienie zagrożeń wynikających 
ze stosowania środków uzależniających 
(alkohol, papierosy, narkotyki, dopalacze, leki, 
sterydy i inne substancje psychoaktywne); 
 Kształtowanie świadomości własnego 
ciała w różnych okresach dojrzewania; 
 Rozwijanie świadomości uczniów na 
temat możliwości uzyskania pomocy  
w sytuacjach niebezpiecznych oraz 
uświadomienie o sposobach udzielania pomocy 
innym w sytuacjach tego wymagających; 
 Rozwijanie umiejętności podejmowania 
działań na rzecz ochrony przyrody w swoim 
środowisku; 

 Zna postawy 
prozdrowotne; dba o zdrowie 
własne i innych; zna zasady 
prawidłowego odżywiania; ma 
świadomość istoty aktywności 
ruchowej; prawidłowo dba  
o higienę; 
 Ma świadomość 
konsekwencji nadużywania 
urządzeń technologicznych; zna 
zasady bezpiecznego 
korzystania z internetu  
i portali społecznościowych; 
zna zagrożenia w sieci; potrafi 
zdefiniować pojęcia 
cyberbullying, cybermobbing, 
cyberprzemoc, hejt, agresja 
elektoroniczna, wie gdzie 
szukać pomocy w sytuacjach 
tego wymagających; ma 
świadomość własnego prawa do 
prywatności w tym ochrony 
danych osobowych; rozumie 
potrzebę ograniczonego 
zaufania do osób poznanych  
w sieci. 
 Wie jak niebezpieczne 
są środki uzależniające, zna ich 
rodzaje; ma świadomość 
konsekwencji jakie niesie 
używanie tych substancji; wie, 
gdzie szukać pomocy; ma 



świadomość konsekwencji 
prawnych i moralnych 
posiadania; zażywania i 
rozprowadzania środków 
psychoaktywnych; 
 ma świadomość zmian 
jakie zachodzą w jego 
organizmie podczas 
dojrzewania; 
 Zna zasady pierwszej 
pomocy; zna numery alarmowe; 
wie gdzie szukać pomocy w 
sytuacjach tego wymagających; 
 Ma świadomość 
konieczności ochrony przyrody. 

Rozwój 
społeczny 

 Kształtowanie umiejętności właściwego 
komunikowania się z innymi jako podstawy do 
współdziałania. Rozwijanie umiejętności 
wyrażania własnych opinii, przekonań i 
poglądów; 
 Kształtowanie postaw patriotycznych 
oraz szacunku dla tradycji narodu, państwa, 
środowiska lokalnego i szkoły; 
 Rozwijanie wrażliwości na potrzeby 
innych ludzi, kształtowanie postawy 
tolerancyjnej (okazywanie szacunku ludziom  
niezależnie od wyznania, pochodzenia, 
tradycji, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego  
i fizycznego); 
 Rozwijanie umiejętności 
wykorzystywania elementów negocjacji  
i mediacji w sytuacjach konfliktowych; 
 Organizacja zespołu klasowego 
przygotowanie do aktywnego i świadomego 
uczestnictwa w życiu demokratycznego 
społeczeństwa.; 
 Rozwijanie wartości w życiu człowieka, 
kształtowanie świadomości znaczenia rodziny, 
uświadomienie pełnienia roli w społeczeństwie 
(uczeń, syn, brat itp.); 
 Kształtowanie postawy asertywnej. 
 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa  
w kulturze. 

 Potrafi wyrażać własne 
opinie i poglądy; zna 
podstawy właściwego 
komunikowania się; potrafi 
zgodnie pracować w grupie 
rówieśniczej; 

 Szanuje symbole narodowe; 
zna tradycje i kulturę 
swojego narodu, środowiska 
lokalnego; przestrzega norm 
i zasad panujących w szkole 
i po za nią; 

 Jest uwrażliwiony na 
potrzeby innych; jest 
tolerancyjny; 

 Zna pojęcie negocjacji  
i mediacji; w odpowiedni 
sposób potrafi poradzić 
sobie z sytuacjami 
konfliktowymi; 

 Jest czynnym uczestnikiem 
grupy klasowej; bierze 
udział w wyborach do 
samorządu uczniowskiego; 
zna i przestrzega zasady 
kodeksu klasowego; 

 Zna swoją wartość; jest 
świadomy roli jaką pełni  
w rodzinie i społeczeństwie; 
zna wartość rodziny 
i potrzeby jej poszanowania; 

 Zna znaczenie postawy 
asertywnej i potrafi ją 
zachować; 



 Zna dorobek kulturalny 
własnego kraju; szanuje 
kultury innych narodów; ma 
świadomość potrzeby 
kontaktu z kulturą oraz 
poznawania jej. 

Rozwój 
emocjonalny 

 Umiejętność rozpoznawania własnych 
emocji; 
 Poznanie sposobów radzenia sobie  
z negatywnymi emocjami oraz zachowaniami 
agresywnymi; 
 Uświadomienie istoty stawiania sobie 
celów w życiu i dążenia do osiągania ich. 
 

 Zna i potrafi nazwać 
odczuwane emocje; 

 Zna sposoby radzenia sobie 
z negatywnymi emocjami 
oraz zachowaniami 
agresywnymi; rozumie że 
agresja nie jest sposobem na 
rozwiązanie problemów; 

 Potrafi wyznaczyć sobie 
konkretne cele, dążyć do ich 
realizacji oraz pogodzić się 
w sytuacji, gdy cel okazał 
się nieosiągalny. 

Rozwój 
moralny 

 Rozwój wrażliwości moralnej; 
 Budowanie systemu i hierarchii 
wartości; 
 Poznanie własnej wartości oraz roli  
w życiu społecznym. 

 Ma świadomość samego 
siebie; zna pojęcia wartość  
i godność człowieka; 
rozumie, że każdej osobie 
należy się szacunek; potrafi 
odróżnić dobro od zła; 
rozumie potrzebę mówienia 
prawdy, sprawiedliwego 
traktowania innych; bierze 
odpowiedzialność za swoje 
czyny; 

 Zna rolę wartości  
w życiu człowieka; potrafi 
zhierarchizować własne 
wartości; zauważa, że 
dokonywanie pewnych 
wyborów niesie ze sobą 
konsekwencje, które mogą 
dotknąć nie tylko jednostkę 
dokonującą wybór, ale  
i osoby trzecie; 

 Jest wrażliwy na problemy  
i potrzeby społeczeństwa; 
ma potrzebę pomagania; zna 
rolę jednostki  
w otaczającym świecie. 

Rozwój 
poznawczy 

 Uświadomienie istoty samorozwoju; 
 Zgłębianie wiedzy o sobie, 
poszukiwanie i rozwijanie zainteresowań  
i pasji uczniów; 

 Zna istotę samorozwoju; 
angażuje się  
w zdobywanie wiedzy  
i umiejętności; dąży do 
samokształcenia; potrafi 



 

Treści zawarte w szkolnym programie profilaktyczno–wychowawczym zostały 

opracowane na podstawie ankiet i wywiadów przeprowadzonych z rodzicami oraz 

nauczycielami w roku szkolnym 2019/2020. 

 

 

8. Ewaluacja szkolnego programu wychowawczego  

 Kształtowanie sposobów myślenia 
krytycznego pod kątem autorytetu rówieśników 
i mediów społecznościowych; 
 Rozwijanie umiejętności dokonywania 
samooceny; 
 Rozwijanie umiejętności dokonywania 
własnych wyborów, podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji, określania dalszej 
drogi edukacyjno-zawodowej. 

samodzielnie korzystać  
z różnych źródeł wiedzy; 

 Ma świadomość własnych 
zainteresowań i zdolności, 
rozwija je; ma świadomość 
własnej indywidualności  
i odmienności; dąży do 
odnajdywania pasji; zna 
swoje mocne i słabe strony; 

 Potrafi dokonywać analizy 
wpływu grup rówieśniczych 
oraz mediów na swoje 
zachowanie; potrafi 
zweryfikować czynniki 
mające wpływ na jego 
zachowanie; 

 Ma świadomość 
konieczności dokonywania 
samooceny; potrafi  
w sposób obiektywny 
dokonać samooceny; 
dostrzega negatywne cechy 
własnej osoby; pracuje nad 
własnym charakterem; radzi 
sobie z krytyką 
konstruktywną; 

 Potrafi dokonywać 
własnych wyborów  
i decyzji; ponosi pełną 
odpowiedzialność za swoje 
czyny; zna swoje potrzeby  
i zainteresowania;  
w sposób społecznie 
akceptowany dąży do 
zaspokajania własnych 
potrzeb; potrafi wybrać 
odpowiednią dla siebie 
drogę edukacyjno-
zawodową.  



1. W procesie ewaluacji szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego udział 

biorą uczniowie, rodzice, nauczyciele.  

2. Program jest realizowany przy współpracy z organizacjami i instytucjami 

wspomagającymi dzieci i rodzinę. 

3. Monitoring i ewaluację szkolnego programu wychowawczo – profilaktycznego  

przeprowadza dyrektor szkoły podstawowej. 

4. Po każdym zakończeniu roku szkolnego program wychowawczy może być 

modyfikowany w zależności od wniosków wynikających z ankiet ewaluacyjnych. 

Sposoby ewaluacji: 

1. Obserwacje i oceny zachowania. 

2. Metody projekcyjne np. zdjęcia. 

3. Obserwacja dokonań ucznia.  

4. Analiza wpisów do dziennika, dokumentów. 

5. Rozmowy z rodzicami, wychowawcą, z dziećmi. 

6. Ocena wyników konkursów.  

 

9. Procedura postępowania w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego 

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 12 sierpnia 2020r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach 

Dyrektor, za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii właściwego 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, może zawiesić zajęcia na czas 

oznaczony, jeżeli ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną może być zagrożone 

zdrowie uczniów. Zawieszenie zajęć może dotyczyć w szczególności grupy, grupy 

wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły w zakresie 

wszystkich lub poszczególnych zajęć.  

Na podstawie Rozporządzenia 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 w jednostce 

systemu oświaty, której funkcjonowanie zostało w całości lub w części ograniczone 

zgodnie z zawieszone zajęcia są realizowane z wykorzystaniem metod i technik 

kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe. 

 


