
 PROGRAM WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNY 

DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

W INWAŁDZIE 

ROK SZKOLNY 2020/2021 
 
 

Rozdział 1 

Misja szkoły 

 

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

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

poszanowaniu kultur i wartości innych narodów. 

 Wychowujemy ucznia świadomego i odpowiedzialnego, posiadającego wiedzę i umiejętności konieczne 

do przyszłego funkcjonowania we współczesnym świecie. 

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

 Propagujemy wśród uczniów zdrowy styl życia. 

 Dbamy o bezpieczeństwo uczniów szczególnie w związku z wystąpieniem epidemii. 

 Uczymy efektywnego porozumiewania się w różnych sytuacjach, prezentowania własnego stanowiska z 

uwzględnieniem doświadczeń i poglądów innych ludzi. 

 Zwracamy uwagę na pracę w zespole i społeczną aktywność. 

 Zachęcamy do aktywnego udziału w życiu kulturalnym szkoły, środowiska lokalnego oraz kraju. 

 

 

Rozdział 2 

Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

 

 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: 

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

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

 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; 

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

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania 

ról społecznych; 

 aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie  znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 



 

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, a także w innych postaciach 

uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy. 

 

Zadania: 

 

 dbanie o bezpieczeństwo uczniów szczególnie w związku z wystąpieniem epidemii; 

 kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych z najważniejszych wartości 

w życiu; 

 kształtowanie postawy szacunku dla środowiska przyrodniczego, w tym upowszechnianie wiedzy o 

zasadach zrównoważonego rozwoju, motywowanie do działania rzecz ochrony środowiska, rozwijanie 

zainteresowań ekologią; 

 przygotowanie i zachęcanie do podejmowania działań na rzecz środowiska szkolnego lokalnego, w tym 

angażowanie się w wolontariat; 

 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; 

 rozwijanie obywatelskich, patriotycznych i społecznych postaw uczniów, wzmacnianie tożsamości 

narodowej, przywiązania do historii i tradycji narodowych; 

 budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

 

 Cele szczegółowe: 

 

Uczeń naszej szkoły: 

 jest życzliwy, dostrzega potrzeby drugiego człowieka, 

 szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

  jest odpowiedzialny, 

   potrafi rozwiązywać konflikty, 

 jest asertywny, 

 godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, 

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

jednoczesnym otwarciu na kultury Europy i świata, 

 realizuje i ceni wpajane wartości, 

 rzetelnie wykonuje swoją pracę ,jest wrażliwy na piękno, reaguje na krzywdę innych, 

 dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

 może rozwijać swoje zdolności i zainteresowania, być kreatywnym, 

  dba o zdrowie i środowisko naturalne, 

 zna wartość rodziny, 

 dba o swoje bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych w związku z wystąpieniem epidemii, 



 zna, rozumie i akceptuje normy i zasady społecznie akceptowane, 

 umiejętnie wykorzystuje wiedzę umiejętności, 

 jest dobrze przygotowany do następnego etapu nauki 

 

 

 Diagnoza sytuacji wychowawczej. 

 

Każdego roku przeprowadzana jest diagnoza środowiska, analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z 

obszaru  wychowania i profilaktyki w szkole na podstawie: 

 badań  ankietowych, 

 spostrzeżeń wychowawcy na temat klasy, 

 analizy stanu wychowania w szkole: 

obserwacje bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analiza uwag wpisanych do dziennika, 

sprawozdania półroczne opracowanych przez wychowawcę. 

 

W wyniku diagnozy i ewaluacji programu wychowawczo -profilaktycznego wyłoniono następujące 

obszary problemowe: 

Troska o zdrowie fizyczne i psychiczne ze względu na sytuację epidemiologiczną. 

 

 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. 

3) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego realizacji. 

 

 

 

 

Rozdział 3 

Obowiązki wychowawcy 

 

1) Otaczanie opieką i zapewnianie bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć szkolnych i 

pozalekcyjnych, prowadzenie zajęć , pogadanek związanych z bezpieczeństwem w czasie 

występowania epidemii. 

2) Umiejętność nawiązywania i utrzymania poprawnych kontaktów z dziećmi i dorosłymi. 

3) Wspomaganie uczniów w dążeniu do samodzielności. 

4) Integrowanie zespołu klasowego. 

5) Organizowanie spotkań z rodzicami ( m.in. zdalnie) . 

6) Wspomaganie uczniów mających trudności szkolne. 



7) Zapewnienie uczniom i rodzicom wszechstronnej informacji na temat wymagań stawianych 

przez szkołę. 

8) Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych. 

9) Współpraca ze środowiskiem lokalnym. 

10) Organizowanie życia społeczności klasowej. 

11) Prowadzenie dokumentacji pracy klasy. 

Rozdział 4 

Zasady współpracy z rodzicami 

 

 Rodzice i nauczyciele współpracują ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. 

 Rodzice mają prawo do: 

 Znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno - wychowawczych, 

 Znajomości regulaminu klasyfikowania, oceniania i przeprowadzania egzaminów, 

 Uzyskiwania rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, 

 Szkoła organizuje dla rodziców spotkania informacyjne i dni otwarte ( m.in. zdalnie) . 

 Rodzice zobowiązani są do: 

 Informowania wychowawcy o kłopotach zdrowotnych dziecka, 

 Uczestniczenia w zebraniach informacyjnych, 

 Przychodzenia do szkoły na każde wezwanie dotyczące spraw dziecka ( w wyjątkowych 

sytuacjach). 

 Regularnego przysyłania dziecka na zajęcia szkolne, 
 Zapewnienie dziecku warunków na przygotowanie się do zajęć szkolnych, 

 Systematycznej współpracy ze szkołą w zakresie troski o dziecko, 
 Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest udzielana rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i 

szkoleń. 

Rozdział 5 

Stałe uroczystości o charakterze wychowawczym 

( w czasie pandemii nie będą się odbywać) 

 Akademia wrześniowa 

 Święto KEN 

 Dzień Papieski 

 Wieczornica Niepodległościowa 

 Kiermasz Bożonarodzeniowy 

 Opłatek Wigilijny 

 Walentynki 

 Święta Wielkanocne 

 Święto Konstytucji 3-go Maja 

 Dzień Ziemi 

 Dzień Dziecka i Sportu 

 Piknik Rodzinny 

 Pożegnanie klas 8 

Rozdział 6 



Szkolny system zajęć pozalekcyjnych 

 

 Samorząd uczniowski; 

 Koło informatyczne; 

 Koło polonistyczne; 

 Koło matematyczne; 

 Koło j. angielskiego; 

 SKS; 

 Koło biologiczno- chemiczne; 

 Koło muzyczne; 

 Koło fizyczne; 

 

 

 

 

 

 

Rozdział 7 

Zespół Wychowawczy 

 

W szkole istnieje Zespół Wychowawczy opracowujący projekt programu wychowawczego 

-profilaktycznego szkoły, analizujący prawidłowość ustalania ocen z zachowania przez 

wychowawców klas, analizujący sytuacje wychowawczą, wysuwający wnioski w tym zakresie do 

Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej. W skład Zespołu wchodzą: Dyrektor Szkoły, 

wychowawcy klas, nauczyciele uczący, pedagog szkolny. Zespół Wychowawczy co najmniej 

dwukrotnie w ciągu roku przedstawia Radzie Pedagogicznej wyniki analizy stanu wychowawczego 

szkoły. 

Rozdział 8 

Treści i działania o charakterze wychowawczo - profilaktycznym 
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Treści Działania 

1. Organizowanie klasy jako grupy społecznej. 1. Integracja zespołu klasowego poprzez 

- codzienną opiekę nad klasą 

- zajęcia pozalekcyjne 

2. Poznanie układu socjometrycznego i praca nad niewłaściwymi relacjami. 

 

2.Program profilaktyki uniwersalnej i 

bezpieczeństwa. 

1.Program koncentruje się na tematyce związanej z poznaniem emocji , radzenia sobie z 

trudnymi emocjami, napięciem emocjonalnym i sytuacjami stresowymi. 

Uczeń dowie się : 

 Do czego są nam potrzebne emocje? 

 Jak dążyć do równowagi emocjonalnej? 

 Jak funkcjonować w dzisiejszym świecie? 
Program kierowany jest przede wszystkim do klas IV – VIII SP, poprowadzą go specjaliści w 

formie warsztatów. 

2.Rodzice (w formie zdalnej )- szkolenie dotyczące radzenia sobie w sytuacjach trudnych, 

kryzysowych. 

3. Wyposażenie  ucznia w umiejętności 

niezbędne do współdziałania w zespole. 

1. Zapoznawanie uczniów  z normami współżycia społecznego poprzez: promowanie zasad 

bezpiecznego i kulturalnego zachowania się, poszanowanie  praw  i  potrzeb innych. 

2. Doskonalenie  kompetencji emocjonalnych i społecznych poprzez:  wdrażanie empatii, 

współpracę w zespołach, realizacje projektów. 

3. Eliminowanie  zachowań agresywnych poprzez : kształtowanie umiejętności zachowania 

nieagresywnego i zachowania się w sytuacji problemowej, rozpoznawanie  i nazywanie 

zachowań agresywnych. 

4.Uczenie współpracy ( szczególnie po tak długiej nieobecności w szkole). 

4. Kształtowanie postaw społecznych i 

patriotycznych. 

1. Uczestnictwo w życiu szkoły, pracy w SU i zajęciach pozalekcyjnych. 

2. Odpowiedzialność za wygląd klasy, mienie szkolne, wypełnianie obowiązków uczniowskich, 

przestrzeganie Statutu Szkoły . 

3. Reprezentowanie  szkoły  na uroczystościach przez Poczet Sztandarowy. 
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4.Lekcje wych. poświęcone tematyce patriotycznej . 

5. Opieka nad grobem Nieznanego Żołnierza 

6. Przybliżenie  sylwetki patrona szkoły. 

7. Lekcje poświęcone tematyce praw i obowiązków. 

5. Kształtowanie właściwych postaw w 

odniesieniu do drugiego człowieka. 

1. Szukanie autorytetów, wzorów do naśladowania. 

2. Niesienie pomocy innym. 

3. Pomoc koleżeńska. 

4. Udział w akcjach charytatywnych. 

5. Zwracanie uwago na kulturę osobistą uczniów. 

6.Wolontariat. 

7.Umiejętność odpowiedniego zachowania się i ubioru  ( dokładne określenie w Statucie ubioru 

i wyglądu ucznia ZSS w Inwałdzie) 

6. Kształtowanie u uczniów postaw 

proekologicznych. 

 

1. Zbiórka makulatury, zużytych baterii, nakrętek. 

2. Organizacja i udział w wycieczkach turystycznych, marszach na orientację. 

3. Zajęcia związane z ochroną środowiska. 

7. Kształtowanie  świadomego odbioru kultury. 1. Rozwijanie zainteresowań teatralnych i filmowych. 

2. Współtworzenie kultury. 

8. Kształtowanie u uczniów szacunku do 

wiedzy. 

1. Rozwijanie zainteresowań uczniów – koła przedmiotowe. 

2. Wyrównywanie szans edukacyjnych. 

3. Zajęcia , warsztaty związane ze skutecznymi sposobami uczenia się. 

9. Bezpieczeństwo uczniów 1. Nauczyciele zapoznają uczniów z regulaminami i zasadami BHP na lekcjach oraz z 

procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w szkole w związku z wystąpieniem epidemii. 

2. Organizacja pogadanek , zajęć warsztatowych dotyczących bezpieczeństwa m.in. ze względu 

na pandemię. 

3. Realizacja programu Zintegrowana Polityka Bezpieczeństwa. 

4. Zapoznanie uczniów z zasadami pierwszej pomocy, udział w turnieju „I ty możesz zostać 

ratownikiem”. 
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5. Bezpieczeństwo w Internecie. 

6.Udział w BRD. 

10. Przeciwdziałanie  przemocy w rodzinie. 1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z rodzicami, w razie konieczności 

wszczęcie procedury „Niebieskiej  karty”, szkolenie , warsztaty dla nauczycieli. 

11. Pomoc rodzicom w pokonywaniu trudności 

wychowawczych oraz dydaktycznych. 

1. Rozmowy z rodzicami, kierowanie w trudnych sytuacjach do specjalistów. 

2. Pedagogizacja rodziców w formie warsztatów, prelekcji ( m.in. zdalnie). 

3. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania  trudności lub eliminowania 

zagrożeń. 

12. Utrwalenie zachowań asertywnych, 

uczenie konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów. 

1. Lekcje wychowawcze. 

2. Spotkania z pedagogiem szkolnym. 

13. Przeciwdziałanie  uzależnieniom 1. Zajęcia prowadzone przez pielęgniarkę szkolną. 

2. Lekcje wychowawcze. 

3.Całkowity zakaz używania telefonów kom. bez zgody nauczyciela w szkole. 

14. Uczenie świadomego i umiejętnego 

korzystania ze współczesnych środków audio 

wizualnych 

1. Lekcje wychowawcze 

2. Szkolenie dla rodziców związane z zagrożeniami płynącymi 

z korzystania z Internetu i TV. 

 

15. Troska o zdrowie fizyczne i 

psychofizyczne uczniów. 

1. Współpraca z PPP. 

2. Udział w programie „ Szkoła promująca zdrowie”. 

3. Rozwijanie tężyzny fizycznej  szczególnie na lekcjach wychowania fizycznego. 

4. Organizowanie  i udział w konkursach wiedzy, plastycznych  dotyczących promocji zdrowia. 
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16.Doradztwo zawodowe realizowane w 

ramach godzin wychowawczych. 

Treści i zagadnienia z obszaru doradztwa zawodowego będą  realizowane zgodnie ze specyfiką 

danej klasy. Treści będzie  dobierał wychowawca po rozpoznaniu potrzeb uczniów z tego 

obszaru. 

Ewaluacja: 
 

Przewiduje się ewaluację pod koniec  I semestru i pod koniec roku szkolnego. 

Do tego celu posłużą: 

 Ankiety 

 Obserwacja 

 Rozmowy 

Odpowiedzialność za ewaluację i sporządzenie raportu : 

Członkowie zespołu wychowawczego. 

 

 

 

 


