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1. WPROWADZENIE 

Wychowanie to proces wspomagania człowieka w rozwoju, ukierunkowany                          
na osiągnięcie pełni dojrzałości fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

Profilaktyka jest to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez 
pomoc i towarzyszenie uczniowi w zdobywaniu wiedzy o zagrożeniach                       
dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom. 
Obiektem działań profilaktycznych jest całe środowisko szkolne.  

Profilaktyka to również; 

a) wzmacnianie czynników chroniących takich jak:  
 nauka; 
 więź emocjonalna z rodzicami;  
 poszanowanie norm, wartości, autorytetów;  
 edukacja rodziców;  
 dbanie o własny rozwój;  
 kształtowanie umiejętności dokonywania właściwych wyborów;  
 racjonalne spędzanie czasu wolnego ze szczególnym zwróceniem 

uwagi na  aktywne formy wypoczynku; 
b) eliminowanie czynników ryzyka:  

 negatywnego wpływu grupy rówieśniczej;  
 dysfunkcji wynikających z sytuacji rodzinnej;  
 absencji i porzucania szkoły przez uczniów;  
 agresji i przemocy;  
 dostępności do używek, substancji psychotropowych, środków 

zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych;  
 przyzwolenia społecznego;  
 nadpobudliwości ; 
 dysfunkcji wynikających z sytuacji rodzinnej;  
 niezaspokojenie podstawowych potrzeb (materialnych, psychicznych 

i  innych);  
 słabej więzi uczniów z rodzicami; 
 stresu i depresji. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły dostosowany jest do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje 
wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym i profilaktycznym.  
Jest on poprzedzony diagnozą przeprowadzaną w celu rozpoznania potrzeb 
i  problemów u uczniów. Badania zostały przeprowadzone w ramach realizacji 
zadania publicznego pt. „Przeprowadzenie całościowych badań dotyczących 
funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce” zleconego 
FMS z przez Ministra Edukacji Narodowej. 
 



 
2. PODSTAWA PRAWNA  

 Zmiany w obszarze działań wychowawczo - profilaktycznych szkoły zostały 
określone w Ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 
r., poz. 59) oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 
lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 
przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną 
w  stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 
szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej 
do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 
356); 

 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej 

 Art. 72: „Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy 
ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed 
przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją”.  

 Konwencja o Prawach Dziecka (przyjęta przez zgromadzenie Ogólne narodów 
Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r.) Art. 3 „We wszystkich działaniach 
dotyczących dzieci, podejmowanych przez polityczne lub prywatne instytucje 
opieki społecznej, sądy, władze administracyjne lub ciała ustawodawcze, 
sprawą nadrzędną będzie najlepsze zabezpieczenie interesów dziecka”. Art. 19: 
„Państwa- Strony będą podejmowały wszelkie właściwe kroki w dziedzinie 
ustawodawczej, administracyjnej, społecznej oraz wychowawczej dla ochrony 
dziecka przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź nadużyć, 
zaniedbania bądź niedbałego traktowania”.  

 Art. 33: „Państwa Strony będą podejmowały wszelkie odpowiedzialne kroki, 
w  tym środki ustawodawcze, administracyjne, socjalne oraz środki 
w  dziedzinie oświaty, w celu zapewnienia ochrony dzieci przed nielegalnym 
używaniem środków narkotycznych i substancji psychotropowych, zgodnie 
z  ich zdefiniowaniem w odpowiednich umowach międzynarodowych, oraz 
w  celu zapobiegania wykorzystywaniu dzieci do nielegalnej produkcji tego 
typu substancji i handlu nimi”.  

 Rozporządzenie MENiS z 31 stycznia 2002 r.  

 Par.2 ust.1:Statut szkoły określa w szczególności:  

 Cele i zadania szkoły wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające 
program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb 
rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa 
w  odrębnych przepisach. (...) Ustawa o systemie oświaty  



 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 r.  

 Ustawie 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii  

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z dn. 26 
października 1982r.  

 Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami 
używania tytoniu i wyrobów tytoniowych 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. 

 

3. ZAŁOŻENIE PROGRAMU 

Wzmocnienie wychowawczej i profilaktycznej roli szkoły przez wspieranie 
dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości 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). 

3.1 Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Samorządowej Szkoły 
Podstawowej z Oddziałami Gimnazjum w Pałecznicy odbywać się będzie 
w  oparciu o własne zasoby kadrowe pracowników szkoły.  

3.2 Szkoła będzie kontynuować współpracę z instytucjami, jednostkami 
organizacyjnymi oraz organizacjami pozarządowymi w celu uzyskania wsparcia 
i  pomocy w zakresie działań informacyjno-edukacyjnych.  

3.3 Adresatami Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są: uczniowie, 
rodzice, nauczyciele i pracownicy Samorządowej Szkoły Podstawowej 
z  Oddziałami Gimnazjum w Pałecznicy.  

3.4 Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły jest kontynuacją 
działań podejmowanych w tym zakresie w ubiegłych latach szkolnych. 

 

4. NAJWAŻNIEJSZE CELE WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE 

4.1 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności 
do  społeczności szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw 
i  obowiązków. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz 
uczenie prawidłowej reakcji na te zagrożenia.  

4.2 Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 
komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 
szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm 
społecznych i wychowanie do wartości.  



4.3   Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury 
i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego 
przy  jednoczesnym otwarciu  się na wartości europejskie. Zapobieganie 
zachowaniom agresywnym. 

4.4 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, 
umiejętności dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne 
i  innych ludzi, propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie 
do  zdrowego stylu życia.  

4.5 Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego 
i  harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. 
Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. 
Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i nawyków, 
które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz 
kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

 

5. DIAGNOZA PROBLEMÓW ŚRODOWISKA SZKOLNEGO LOKALNEGO 

Identyfikacja problemów i diagnozowanie środowiska odbywa się na podstawie:  
a) obserwacji środowiska szkolnego; 
b) przeprowadzanych badań ankietowych (informacji z nadzoru 

pedagogicznego);  
c) analizy dokumentów szkolnych, protokołów z rady pedagogicznej; 
d) wywiadów z uczniami, rodzicami i nauczycielami; 
e) analizy frekwencji uczniów;  
f) kontaktów z instytucjami i organizacjami wspierającymi szkołę.  

 
Kierunki podejmowanych działań  

a) integracja w klasie; 
b) zapobieganie absencji uczniów; 
c) informowanie o uzależnieniach i problemach osób uzależnionych oraz 

propozycje ich rozwiązywania;  
d) kształtowanie umiejętności związanych z odmawianiem i dokonywaniem 

właściwych wyborów w sytuacjach skłaniających do picia alkoholu, palenia 
papierosów, brania narkotyków, zażywania substancji psychotropowych, 
środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych; 

e) wyrabianie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach życiowych; 
f) przeciwdziałanie agresji i przemocy; 
g) przekazywanie informacji i doskonalenie umiejętności związanych 

ze  zdrowym trybem życia i racjonalnym sposobem spędzania czasu 
wolnego; 

h) systematyczne dokształcanie nauczycieli pod kątem pracy profilaktycznej 



z młodzieżą; 
 korzystanie ze wsparcia instytucji (osób) w zakresie pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej, prawnej, pomocy społecznej, 
zdrowotnej; 

i) uwrażliwianie uczniów na potrzeby innych osób, uczenie udzielania 
pierwszej pomocy; 

j) uświadamianie korzyści płynących z dbania o zdrowie własne i środowisko. 
 

6. SYLWETKA ABSOLWENTA GIMNAZJUM 

Uczeń kończący nasze gimnazjum dobrze funkcjonuje w swoim środowisku, 
w  domu i w szkole. Jest pogodny, ma pozytywny, choć nie bezkrytyczny stosunek 
do otaczającej go rzeczywistości. Posiada umiejętność efektywnego 
komunikowania, współpracy oraz kontrolowania własnych emocji. Jest świadomy 
dziedzictwa kulturowego regionu, kraju, Europy, świata. Dba o swoje zdrowie 
i  sprawność fizyczną. Traktuje zdobywanie wiedzy jako podstawę własnego 
rozwoju. Działania zawarte w programie wychowawczo–profilaktycznym 
zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, który niezależnie 
od  indywidualnych cech osobowości, predyspozycji i talentów będzie 
wyposażony w zespół cech uniwersalnych, warunkujących właściwe 
funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

Absolwent jest:  

• dobrym obywatelem, świadomym swych praw i obowiązków, 
posiadającym godność, poczucie własnej wartości, szanującym prawa 
innych;  

• człowiekiem aktywnym , ciekawym świata i wiedzy, ma różnorodne 
zainteresowania, chętnie gromadzi różne wiadomości; 

• człowiekiem uczciwym, tolerancyjnym i odpowiedzialnym, 
odróżniającym dobro od zła, kierującym się zasadami moralnymi; 

• człowiekiem dbającym o własny rozwój duchowy, wrażliwym na piękno, 
szanującym dorobek ludzkości w dziedzinie kultury i sztuki;  

• człowiekiem dbającym o zdrowie i kondycję fizyczną oraz świadomym 
ich  zależności od stanu środowiska naturalnego. 

 

7. CZŁONKOWIE PROGRAMU WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNEGO    
GIMNAZJUM 

Rodzice:  

a) mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi 



i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka;  
b) znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę;  
c) wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają 

mu  poczucie bezpieczeństwa;  
d) wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich 

działaniach, służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą;  
e) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły;  
f) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 

Wychowawcy klas:  

a) dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie;  
b) wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  
c) prowadzą dokumentację nauczania;  
d) opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  
e) koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym; 
f) dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia;  
g) podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań 

opiekuńczych, ujawnionych nałogów;  
h) wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów 

o  specjalnych potrzebach edukacyjnych;  
i) informują rodziców o proponowanych formach pomocy 

psychologicznopedagogicznej; 
j) integrują i kierują zespołem klasowym;  
k) wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają 

zachowania uczniów;  
l) wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację 

obowiązku szkolnego;  
m) promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów;  
n) inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz 

klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji;  
o) współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  
p) współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe 

i  organizacyjne klasy;  
q) współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką;  
r) współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, 

poradnią psychologiczno-pedagogiczną, sądami rodzinnymi;  

Nauczyciele:  

a) oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych 
im  funkcji dydaktycznych;  

b) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu 
w  szkole, podczas wyjść i wyjazdów szkolnych;  

c) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu 



o  rozpoznane potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych 
z  problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach;  

d) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój 
psychofizyczny uczniów, ich zdolności i zainteresowania;  

e) inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności;  
f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu;  
g) reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych 

zachowań;  
h) dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie 

klasy wszystkich uczniów; 
i) wspólnie z pedagogiem i psychologiem zabiegają o różne formy pomocy 

wychowawczej i materialnej dla uczniów, dostosowują wymagania 
edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia; 

j) współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją 
wiedzą, kompetencją i postawą;  

k) proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole 
i  poza nią;  

l) realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu 
wychowawczo-profilaktycznego szkoły;  

 

Uczniowie, Samorząd Uczniowski:  

a) przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia;  
b) współorganizują imprezy i akcje szkolne; 
c) znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków 

społeczności szkolnej;  
d) akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku 

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły;  
e) współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo 

do  samorządności;  
f) kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni;  
g) prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko;  
h) mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej;  
i) uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły, Szkolny 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny);  

Psycholog szkolny:  

a) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje 
indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości 
psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń 
edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

b) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania 



problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów; 
c) udziela pomocy psychologicznej w formach odpowiednich 

do  rozpoznanych potrzeb;  
d) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów 

dzieci;  
e) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom 

zachowania oraz inicjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym 
i  pozaszkolnym uczniów;  

f) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach 
kryzysowych;  

g) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu 
indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

h) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy 
psychologicznej. 

 

8. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI 

Uwzględniając wyniki badań przeprowadzonych pod koniec roku szkolnego 
2016/2017 oraz potrzeby uczniów szkoła wyznaczyła następujące zadania 
wychowawczo–profilaktyczne oraz formy realizacji: 

 

L.p. Cele Sposoby osiągnięcia celów Termin Odpowiedzialny 
1. Współdziałanie 

w  grupie 
 wybór samorządów 

klasowych; 
 wspólne organizowanie 

wycieczek krajoznawczych; 
 wspólne organizowanie 

i  udział w zawodach 
sportowych, imprezach 
klasowych i szkolnych 
(dyskoteki, wigilia, apele, 
itp.); 

 działalność Samorządów 
Uczniowskich. 

cały rok 
szkolny 

Nauczyciele, 
Wychowawcy 

2. Samodzielność, 
poznawanie 
wartości, 
dokonywanie 
właściwych 
wyborów 

 wykonywanie gazetek; 
Nauka dokonywania wyboru 
zgodnie z normami etycznymi: 
 tworzenie i wskazywanie 

pozytywnych wzorców 
osobowościowych; 

 ukazywanie konsekwencji 
złych wyborów; 

 analiza skutków 
podejmowanych decyzji. 

cały rok 
szkolny 

Nauczyciele 
Wychowawcy 

3. Rozwój swoich 
zainteresowań 
i  uzdolnień 

 koła zainteresowań; 
 wykorzystanie zdobytej 

wiedzy w praktyce 
(organizacja imprez 

w ciągu 
roku 
szkolnego 
 

Nauczyciele 
Opiekun PCK, SU 



klasowych i szkolnych, 
praca w organizacjach 
szkolnych); 

 udział w konkursach 
przedmiotowych, 
projektach szkolnych; 

 prezentowanie swoich 
zainteresowań i osiągnięć; 

 kiermasz okolicznościowy. 

 
w miarę 
potrzeb 

4. Zdolność 
komunikacji 

Poznanie istoty procesu 
komunikacji i przyczyny 
zakłóceń poprzez:  
 analizę przyczyn błędów 

w  odbiorze komunikatu 
i  sposoby ich usunięcia; 

 określenie cech jasnego 
wypowiadania się 
(intonacja głosu, szybkość 
mówienia, język 
wypowiedzi); 

 poznanie technik 
ułatwiających aktywne 
słuchanie i czytanie ze 
zrozumieniem; 

 uczenie się mówienia, co 
czujemy, wyrażania swoich 
sądów, oczekiwań; 

 stosowanie form 
grzecznościowych formy 
grzecznościowych; 

 rozwijanie zainteresowań 
czytelniczych; 

 nauka korzystania z różnych 
źródeł informacji; 

 zachęcanie rodziców do 
troski o kulturę języka 
swoich dzieci. 

w ciągu 
roku,  
 
 
w miarę 
potrzeb 

Nauczyciele, 
Pracownicy PPP, 
Bibliotekarz 

5. Pomoc materialna 
dla uczniów 

 zabieganie o formy pomocy 
materialnej dla uczniów, 
dożywianie, stypendia, 
wyjazdy uczniów. 

cały rok 
szkolny  

Dyrektor 
Wychowawcy,  

6. Postawa 
patriotyczna 
i  świadomość 
bycia Polakiem 

 udział w apelach z okazji 
rocznic i świąt 
państwowych; 

 gazetki okolicznościowe; 
 udział w uroczystościach 

organizowanych przez 
Urząd Gminy, instytucje 
lokalne; 

 pogadanki; 
 nauka hymnu 

państwowego;  
 kształtowanie postawy 

i  szacunku wobec flagi 
i  godła państwowego; 

 uczestniczenie w 
konkursach, imprezach 

w ciągu 
roku 
szkolnego 

Wychowawcy 
Nauczyciele, 



i  zajęciach organizowanych 
przez instytucje lokalne; 

 organizowanie imprez 
i  uroczystości dla 
środowiska; 

 prezentacja osiągnięć. 
7. Znajomość historii 

swego rodu 
 gromadzenie materiałów 

dotyczących historii 
naszego rodu, a następnie 
tworzenie drzewa 
genealogicznego; 

 poznanie historii swojego 
nazwiska; 

 zapoznanie z legendami 
związanymi z regionem 
i  państwem. 

w miarę 
potrzeb 

Nauczyciele 

8. Troska o dobre 
imię rodziny, 
szkoły, 
miejscowości, 
regionu 

 uczenie się kultury na co 
dzień, szacunku dla 
bliźniego; 

 pomoc potrzebującym (np. 
starszym, samotnym, 
niepełnosprawnym, 
chorym); 

 dbanie o dobre wyniki w 
nauce i kulturę osobistą; 

 reprezentowanie szkoły na 
zewnątrz. 

cały rok 
szkolny 

Nauczyciele 

9. Troska o wygląd 
zewnętrzny, 
ochrona zdrowia 

 dbałość o higienę osobistą, 
troska, przeglądy czystości; 

 higiena pracy umysłowej; 
 dbałość o odpowiedni strój 

szkolny; 
 pomoc uczniowi w 

rozwiązywaniu problemów 
wynikających ze stresu, 
depresji. 

cały rok 
szkolny 

Wychowawcy, 
Nauczyciele 
Pielęgniarka 
pracownik PPP 

10. Porządek wokół 
nas, troska 
o  przyrodę 

Zwracanie uwagi na porządek i 
estetykę na terenie szkoły:  
 włączanie się do akcji 

porządkowych; 
 zbiórka surowców 

wtórnych; 
 opieka nad szkolną zielenią; 
 udział w akcji „Sprzątanie 

Świata”. 

w ciągu 
roku 
szkolnego 

Wychowawcy, 
Opiekun SU, PCK 

11. Okazywanie 
szacunku innym, 
tolerancja wobec 
uczniów 
niepełnosprawnych 

 uświadomienie uczniom 
złożoności pojęcia 
tolerancja; 

 działanie wolontariatu 
szkolnego poprzez udział 
w  akcjach charytatywnych 
(lokalne i ogólnopolskie), 
WOŚP, Góra grosza, 
zbieranie nakrętek, pomoc 
w dożywianiu zwierząt itp.; 

 organizowanie pomocy 

w ciągu 
roku 
szkolnego 

Nauczyciele 



koleżeńskiej. 
12. Rozwijanie 

zdolności 
empatycznych  

 uwrażliwienie na krzywdę 
i  niesprawiedliwość poprzez 
pogadanki, analizę 
przykładów wziętych z życia 
i literatury; 

 udział w programach 
przeciwdziałania patologii 
agresji, alkoholizmowi, 
narkomanii, nikotynizmowi, 
dopalacze. 

w miarę 
potrzeb  

Pracownik PPP. 
KPP Nauczyciele 
Wychowawcy  

13. Przygotowanie do 
wyboru nowej 
szkoły 

 udział w dniach otwartych 
organizowanych przez 
okoliczne szkoły średnie, 
wyjazdy na targi 
edukacyjne; 

 zapoznanie młodzieży z 
ofertą oświatową (promocja 
szkół średnich); 

 prezentacja własnych 
zainteresowań i wyboru 
szkoły, konsultacje z 
rodzicami odnośnie wyboru 
dalszego kształcenia; 

 pomoc w wyborze szkoły. 

w ciągu 
roku 
szkolnego 

Nauczyciele, 
wychowawcy kl. 
III gimnazjum  

14. Przygotowanie do 
właściwego 
zachowania                     
i reagowania                
w sytuacjach 
zagrożeń 

 próbne alarmy 
ewakuacyjne; 

 organizowanie szkoleń i 
pokazów ratownictwa we 
współpracy z odpowiednimi 
służbami; 

 przeprowadzenie egzaminu 
       na kartę rowerową i  
       motorowerową;     
 pogadanki, prelekcje, 

warsztaty dotyczące 
profilaktyki uzależnień, 
zażywania substancji 
psychotropowych, środków 
zastępczych oraz nowych 
substancji 
psychoaktywnych; 

raz w 
roku 
 
 
w miarę 
potrzeb  

koordynator do 
spraw 
bezpieczeństwa 
Dyrektor, 
Nauczyciel 
techniki  
 
 
 
 
PPP oraz Policja 
 

15. Integracja działań 
wychowawczo-
profilaktycznych 
szkoły i rodziców  

 zapoznanie rodziców z 
programem wychowawczo-
profilaktycznym  oraz 
innymi prawnymi aktami 
Szkoły; 

 dokładne precyzowanie 
wymagań stawianych 
uczniom, dotyczących 
pożądanych przez Szkołę 
zachowań, które zapewnią 
utrzymanie ładu 
społecznego i 
bezpieczeństwa uczniów. 
Egzekwowanie powyższych 
wymagań; 

przez cały 
rok 
szkolny 

Dyrektor,   
Wychowawcy 



 uwzględnienie na 
zebraniach z rodzicami 
tematów z zakresu 
wychowania, adekwatnych 
do problemów klasowych; 

 przekazanie rodzicom 
informacji  na temat praw i 
obowiązków ucznia; 

 organizowanie imprez dla 
rodziców i z udziałem 
rodziców; 

 wyróżnianie rodziców za 
wkład pracy, pomoc Szkole 
w poprawianiu warunków 
pracy i nauki.  

16. Kształtowanie 
zachowań 
sprzyjających 
zdrowiu 

 korygowanie wad budowy, 
postawy oraz wymowy; 

 kształtowanie nawyku 
dbania o własne zdrowie;  

 zwracanie uwagi na 
utrzymanie higieny ciała. 
Dbanie o schludny wygląd 
zewnętrzny; 

 wpajanie zdrowego stylu 
życia, odżywiania i 
wypoczynku poprzez akcje, 
pogadanki, gazetki szkolne. 

Umiejętne zagospodarowanie 
czasu wolnego: 
 kształtowanie sprawności 

fizycznej, odporności. 
Uświadomienie roli i 
znaczenia sportu. Wpajanie 
nawyku rozwijania 
własnych predyspozycji w 
zakresie dyscyplin sportu; 

 zachowanie zasad 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach i ulicach ze 
szczególnym zwróceniem 
uwagi na bezpieczną drogę 
do szkoły.  

przez cały 
rok 
szkolny  

Nauczyciele, 
wychowawcy 
Opiekun SU 

17. Nauczanie reakcji 
na propozycje 
zachowań 
ryzykownych 

 uczenie odmowy na 
propozycje zapalenia 
tytoniu, wypicia alkoholu, 
bądź braniu narkotyków; 

 uświadamianie skutków 
brania używek; 

 pedagogizacja rodziców na 
temat złego oddziaływania 
używek na zdrowie dzieci. 

przez cały 
rok 
szkolny 

Wychowawcy, 
nauczyciele 

18. Zwiększenie 
poziomu 
bezpieczeństwa 
ucznia w szkole 

 doskonalenie warunków 
bezpiecznego 
funkcjonowania ucznia w 
szkole i poza nią; 

 ochrona uczniów przed 
skutkami niepożądanych 

przez cały 
rok 
szkolny 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy 



działań ludzi z zewnątrz; 
 eliminowanie zagrożeń 

pożarowych; 
 zapewnienie 

bezpieczeństwa i higieny 
pracy oraz odpoczynku 
między lekcjami; 

 ochrona mienia 
społecznego; 

 przeciwdziałanie agresji 
słownej , fizycznej i 
wulgaryzmów w szkole; 

 eliminowanie zagrożeń 
związanych z zachowaniami 
ryzykownymi uczniów. 

19. Kształtowanie 
umiejętności 
samodzielnego, 
codziennego 
dbania o własne 
bezpieczeństwo 

 zaznajamianie z przepisami 
BHP, drogami 
ewakuacyjnymi w szkole; 

 zaznajamianie i 
systematyczne 
przypominanie zasad 
bezpiecznego poruszania się 
po drogach, podróżowania, 
nawiązywania znajomości, 
wypoczynku nad wodą, itp.; 

 zaznajamianie z zasadami 
bezpiecznego korzystania z 
Internetu  i urządzeń 
elektronicznych (telefonów 
komórkowych, tabletów, 
itp.); 

 przeciwdziałanie 
cyberprzemocy; 

 doskonalenie wiedzy i 
umiejętności udzielania 
pierwszej pomocy. 

przez cały 
rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dyrektor, 
nauczyciele, 
wychowawcy 
 
 
 
 
 
 
 
 
nauczyciele 
przedmiotu 
 
 

20. Eliminowanie 
agresji z życia 
szkoły i poza nią 

 doskonalenie umiejętności 
rozpoznawania i nazywania 
zachowań agresywnych 
oraz egoistycznych; 

 kształtowanie postaw 
odrzucających przemoc oraz 
umiejętności 
nieagresywnego, 
asertywnego zachowywania 
się w sytuacjach 
konfliktowych i 
problemowych; 

 monitorowanie nasilenia 
zjawiska agresji w szkole; 

 zajęcia warsztatowe z 
zakresu negatywnych 
skutków agresji. 

przez cały 
rok 
szkolny 
 
 
 
 
 
 
 
w miarę 
potrzeb 

Dyrektor 
Nauczyciele 

21. Zapobieganie 
niepowodzeniom 
dydaktycznym, 
wspieranie uczniów 

 diagnozowanie trudności w 
nauce; 

 dostosowywanie wymagań 
do możliwości 

przez cały 
rok 
szkolny 

Nauczyciele 



mających trudności 
w nauce i w 
przystosowaniu się 
w grupie 

indywidualnych uczniów; 
 zorganizowanie pomocy 

koleżeńskiej; 
 tworzenie zespołów 

wsparcia; 
 budowanie motywacji do 

nauki poprzez wyróżnienie 
uczniów osiągających 
bardzo dobre wyniki w 
nauce, uczniów z najlepszą 
frekwencją na zajęciach 
szkolnych; 

 rozwijanie zainteresowań i 
uzdolnień uczniów; 

 wprowadzenie na godzinach 
wychowawczych 
profilaktyki; 

 wdrażanie do aktywnych 
form spędzania wolnego 
czasu. 

22. Pedagogizacja 
rodziców 
i  nauczycieli 

 przekazywanie rodzicom 
wiedzy na temat przyczyn i 
istoty niepowodzeń 
dydaktycznych- wskazówki 
do pracy w domu z 
dzieckiem; 

 systematyczne 
przekazywanie informacji o 
frekwencji uczniów; 

 tematyka potkań z 
pracownikami PPP oraz KPP 
w Proszowicach związana z  
bieżącymi problemami i 
niewłaściwym zachowaniem 
uczniów w roku szkolnym. 

w miarę 
potrzeb 

Dyrekcja 
Nauczyciele 
Wychowawcy 
klas 

23. Współpraca                  
z instytucjami                 
i stowarzyszeniami  

 współpraca z OSP , PSP w 
Pałecznicy; 

 współpraca z PPP w 
Proszowicach; 

 współpraca z Komisariatem 
Policji w Proszowicach; 

 współpraca z Gminną 
Komisją Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych; 

 współpraca ze Świetlicą 
Środowiskową; 

 współpraca z GOPS-em 
w  Pałecznicy; 

 Przychodnia Medycyny 
Rodzinnej w Pałecznicy; 

 PSSE w Proszowicach; 
 Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w 
Proszowicach. 

przez cały 
rok 
szkolny 

Nauczyciele 

 

 



9. EWALUACJA 

Przebieg i efekty pracy w zakresie wychowania są poddawane systematycznej 
obserwacji i ocenie.  

Sposoby i środki ewaluacji: 

a) obserwacja zachowań uczniów, stopnia rozumienia norm; 
b) obserwacja postępu w zachowaniu i nauce; 
c) ocena poziomu wiadomości i umiejętności uczniów biorących udział 

w  konkursach; 
d) analiza wyników ewaluacji programu przeprowadzanej wśród uczniów 

i  ich  rodziców; 
e) ocena samopoczucia uczniów w szkole (ankieta, obserwacja, wywiad). 

 

10. USTALENIA KOŃCOWE 

Za realizację Programu Wychowawczo-Profilaktycznego szkoły odpowiedzialni 
są  wszyscy pracownicy Szkoły.  

Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. Za realizację 
poszczególnych zakresów odpowiedzialni są nauczyciele zadeklarowani, bądź 
zaproponowani przez Dyrektora Szkoły.  

Program Wychowawczo-Profilaktyczny  jest otwarty, może być modyfikowany 
w  trakcie realizacji. Program ten podlega monitorowaniu i ewaluacji. 


