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Podstawy prawne: 

 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – 

Prawo Oświatowe (Dz. U. 2017) 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty z późniejszymi 

zmianami. 

  Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 

W wielu artykułach zawiera postanowienia, które bezpośrednio i pośrednio 

odnoszą się do spraw wychowania. 

Art. 48 ust. 1 określa prawo rodziców do wychowania i wskazuje, 

że nauczyciele mają funkcję wspomagającą i uzupełniającą. 

Art. 45, ust. 3 i Art. 53, ust. 3 zawierają istotne postanowienia dla wychowania 

szkolnego. Wynika z nich, że rodzice posiadając prawo do wychowania, 

nauczania moralnego i religijnego mogą część swoich uprawnień przekazać 

szkole, akceptując szkolny program wychowawczy. 

Art. 70, ust.4 daje obywatelom prawo do powszechnego i równego dostępu 

do wykształcenia. 

Art. 72, ust. 1 nakłada na państwo obowiązek obrony praw dziecka oraz jego 

ochrony przed przemocą, okrucieństwem i demoralizacją. 

 Ustawa z dnia 11 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz o zmianie niektórych innych ustaw 

Doniosłe znaczenie dla spraw oświaty ma Preambuła Ustawy o systemie 

oświaty, która przedstawia cele ogólne edukacji i formułuje je w kategoriach 

wychowawczych: określając podstawy i ramy wychowania szkolnego. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie podstawy 

programowej dla klas I. IV, VII 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej  w sprawie warunków  i 

sposobu oceniania, klasyfikowania. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie 

zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w 

sprawie warunków kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i 

młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i 

zagrożonych niedostosowaniem społecznym 

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. 

 Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi z 

dnia 26 października 1982 r. 

 Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i 

wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.  
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 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 r. 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005 r. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lipca 2011 r.  

zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w 

publicznych i niepublicznych szkołach  i placówkach. 

  Ustawa Karta Nauczyciela 

W ustawie tej, podobnie jak w Ustawie o systemie oświaty często wymienia 

obowiązek wychowania szkolnego. 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w 

sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i 

profilaktycznej w celu przeciwdziałaniu narkomanii  

 Narodowy Program Zdrowia na lata 2006-2020 

 Program Ograniczenia Zdrowotnych Następstw Palenia Tytoniu w Polsce 

na lata 2014-2018 

 Statut Szkoły Podstawowej w Kościelisku 
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DIAGNOZA środowiska szkolnego: 

 

Diagnozy dokonano w oparciu o analizę: 

 Spostrzeżeń i obserwacji wychowawców klas 

 Bieżącej obserwacji życia szkoły i zachowań poszczególnych osób 

 Informacji nauczycieli o bieżących problemach wychowawczych 

 Analizę dokumentacji szkolnej  -dzienniki lekcyjne 

 Analizę dokumentacji pedagoga szkolnego 

 Rozmów z rodzicami prowadzonych przez wychowawców i pedagoga 

szkolnego 

 Rozmów z asystentem rodziny (z Ośrodka Pomocy Społecznej), 

przedstawicielami Policji oraz kuratorami Sądu Rodzinnego 

 Wnioski z ewaluacji wewnętrznej 

o Respektowanie norm społecznych w szkole- w tym norm 

dotyczących bezpieczeństwa 

 

Przeprowadzona analiza wskazuje na potrzebę przekazywania uczniom 

odpowiedzialności za własny rozwój edukacyjny, doskonalenie umiejętności 

oceny postępów w nauce, umiejętność rozwiązywania konfliktów rówieśniczych, 

kultury zachowania, kształtowania postaw patriotycznych i prospołecznych, 

współuczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych w gminie Kościelisko. 

 

Realizacja Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego odbywa 

się w ramach: 

 

 poszczególnych zajęć edukacyjnych prowadzonych przez każdego 

 nauczycieli i określonych w zadaniach ogólnych szkoły 

 pracy wychowawców klasowych 

 realizacji treści zawartych w Statucie Szkoły 

 organizacji szkolnych ze szczególnym uwzględnieniem samorządu 

szkolnego 

 kalendarza uroczystości szkolnych 

 istniejących i tworzonych zwyczajów szkolnych 

 współpracy wychowawczej z rodzicami 

 współpracy wychowawczej z samorządem lokalnym. 

 zajęć sportowe – Uczniowski Klub Sportowy „Regle” 

 zespołu regionalnego „Polany” 

 zajęć świetlicowych 
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 zajęć Samorządu Uczniowskiego, 

 zajęć w siłowni szkolnej, 

 zajęć rytmiczno-taneczne 

Cele i zadania Szkolnego Programu Wychowawczo- Profilaktycznego 

 

Celem nadrzędnym wychowania jest integralny rozwój i osiągnięcie przez 

wychowanka pełni człowieczeństwa, czyli wszechstronnie dojrzały człowiek. 

Celem profilaktyki jest wspomaganie wychowania i kompensowanie jego 

niedoborów. 

Podstawowym zadaniem powinno być poszukiwanie sposobów 

wspomagania dzieci i młodzieży w poszanowaniu tych wartości, 

akceptowaniu, przeżywaniu, urzeczywistnieniu oraz budowaniu własnych, 

lecz właściwych struktur hierarchicznych.  

 

Cele ogólne: 

 

1. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 

2. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa 

narodowego. 

4. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem. 

5. Promowanie zdrowego stylu życia 

6. Budowanie poczuci własnej wartości 

 

 

Zadania szkoły: 

 

Z celów programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły wynikają zadania do 

realizacji: 

 

I. zadania ogólnoszkolne: 

 

1. Integralne wychowanie do wartości 

2. integrować społeczność szkoły wokół jej celów, 

3. stworzyć warunki bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego uczniów na 

terenie szkoły, 

4. wykorzystać system oceniania jako środek osiągania celów wychowawczych, 

promować postęp w uczeniu się i zachowaniu, prezentować osiągnięcia 

uczniów, wzbogacać system nagradzania uczniów,  

5. tworzyć atrakcyjną ofertę zajęć pozalekcyjnych, organizować imprezy 

szkolne: konkursy, przeglądy, debaty, dni sportu, dni przeciw przemocy itp., 

6. doskonalić system diagnozy, profilaktyki i terapii pedagogicznej i 
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psychologicznej, rozwijać system pomocy materialnej dla uczniów, 

7. wspierać samorządność uczniów, 

8. tworzyć warunki do wykorzystania zdobytych kompetencji w praktycznych 

sytuacjach, 

9. włączyć się do inicjatyw środowiska lokalnego. 

 

II. zadania dla wychowawcy klasy: 

1. kształcić nawyki przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz odpowiedniego 

zachowania się w rożnych sytuacjach, 

2. diagnozować potrzeby zespołu i poszczególnych uczniów, 

3. koordynować pracę wychowawczą w zespole klasowym, 

4. integrować klasę, 

5. wykorzystywać potencjał grupy do wspierania jej członków, 

6. wdrażać do samooceny postępów w zachowaniu, 

7. organizować czas wolny uczniów, 

8. promować osiągnięcia uczniów klasy, 

9. kierować uczniów na badania psychologiczne, 

10. wnioskować o zorganizowanie pomocy, 

11. przygotować uroczystości i spotkania z udziałem gości, 

12. planować i prowadzić lekcje wychowawcze zgodnie z planem pracy oraz z 

zakładanymi celami, 

13. zapoznawać z prawami i obowiązkami dziecka, ucznia, człowieka, 

14. inspirować pracę zespołową w klasie, przydzielać zespołom zadania na rzecz 

klas  i szkoły, 

15. współpracować rodzicami uczniów, specjalistami ze szkoły i spoza niej. 

 

 

 

III. zadania dla nauczycieli zajęć edukacyjnych: 

1. realizować treści programowe zgodne ze specyfiką zajęć, służące realizacji 

celów wychowawczych, dostarczać wiedzy, kształcić umiejętności i postawy, 

2. współpracować z wychowawcą, realizować strategie wychowawcze klasy, 

respektować zasady, ustalenia, 

3. przygotowywać uroczystości, zawody, konkursy związane z realizowanymi 

zagadnieniami, 

4. współorganizować wyjścia do kina, teatru, na wystawę, organizować 

wycieczki dydaktyczne, 

5. propagować osiągnięcia edukacyjne uczniów, 

6. inspirować pracę zespołową w czasie lekcji, aktywizować uczniów w czasie 

lekcji, 

7. wyzwalać aktywność pozalekcyjną uczniów, 

8. stwarzać sytuacje umożliwiające samoocenę i ocenę grupy, 

9. wnioskować o diagnozę psychologiczną, uwzględniać zalecenia specjalistów 
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w pracy z uczniem, 

10. formułować oczekiwania wobec uczniów, dotyczące ich osiągnięć 

edukacyjnych i zachowania. 

 

IV. zadania dla specjalistów: 

1. współpracować z wychowawcami, nauczycielami zajęć edukacyjnych oraz 

ośrodkami pomagającymi dziecku i rodzinie, 

2. dostarczać wiedzy, kształcić umiejętności i postawy uczniów, nauczycieli, 

rodziców, 

3. diagnozować przyczyny trudności w nauce, zachowaniu, rozpoznawać 

potrzeby i oczekiwania uczniów, 

4. wspomagać wychowawców w diagnozie, planowaniu i realizacji programu 

wychowawczego, 

5. prowadzić zajęcia profilaktyczne, wychowawcze i terapeutyczne, 

6. współpracować z rodzicami uczniów oraz z przedstawicielami środowiska 

lokalnego, 

7. wypracować strategię działań w przypadku pojawienia się problemu. 

W wyniku realizacji programu wychowawczego szkoły uczeń poznaje siebie, 

swoje potrzeby, emocje, aspiracje i możliwości, zapoznaje się z cechami rozwoju 

fizycznego, uczy się dbać  o własne bezpieczeństwo i zdrowie, oceniać 

osiągnięcia, planować doskonalenie oraz brać odpowiedzialność za własny 

rozwój.  

 

 

 

Zadania Rodziców  

 

1. Zapewniają dziecku godne warunki życia i nauki. 

2. Starają się być autorytetami, doradcami i przewodnikami. 

3. Wychowują dziecko w duchu szacunku dla rówieśników i dorosłych. 

4. Wpajają poszanowanie mienia publicznego, otaczającej przyrody i dóbr 

kultury. 

5. Współpracują z nauczycielami w działaniach ukierunkowanych na dobro 

dziecka. 

6. Systematycznie spotykają się z nauczycielami-„Dni otwarte”. 

7. Współorganizują imprezy klasowe i szkolne. 

8. Aktywnie uczestniczą w rozwiązywaniu problemów własnej klasy i szkoły. 

9. Kształtują właściwy wizerunek nauczyciela i szkoły. 

10. Starają się, aby dziecko umiało być nie tylko drugim ale i dla drugich. 
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Obszary planowanych działań wychowawczych (cele) i sposoby osiągania 

celów: 

 

I. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 

II.  Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

III.  Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla 

dziedzictwa narodowego. 

IV.  Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym światem 

 

 

OBSZAR I. Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 

 

 Efekty działań wychowawczych: 

 umie uczyć się samodzielnie tj. potrafi korzystać z różnych źródeł 

     informacji,  potrafi planować własną pracę 

 dostrzega przydatność swojej edukacji 

 ocenia poziom swoich wiadomości i umiejętności 

 potrafi rozpoznawać i radzić sobie z emocjami i uczuciami 

 potrafi określić swoje mocne i słabe strony swojej osobowości, edukacji 

 ma świadomość prawa do popełniania błędów, do refleksji nad nimi 

i wyciągania z nich wniosków  

  potrafi pracować w zespole i ponosić  współodpowiedzialność  za efekty 

pracy 

  jest przygotowany do wejścia na kolejny etap edukacji (uczeń kl. VIII) 

  dokonuje właściwego wyboru dalszej drogi kształcenia (uczeń kl. VIII) 

 

 

 

 

Obszar I: Wspieranie indywidualnej drogi rozwojowej. 

 

Działania 

Osoby 

zaangażowane 

 

Termin 

wykonania 
Uwagi o realizacji 

Realizacja programów 

nauczania przy 

wykorzystaniu 

nowoczesnych metod 

pracy 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy, 

dyrektor 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 
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Uczeń planuje swój  

czas pracy poprzez 

 analizę własnych 

potrzeb 

i zainteresowań 

 wyznaczanie sobie 

celów 

 określenie sposobów 

realizacji 

 korzystanie z 

różnych 

źródeł wiedzy 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

rodzice, 

pedagog 

szkolny 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Kontrola i ocena pracy 

ucznia: 

 samoocena ucznia 

 przeprowadzanie 

sprawdzianów wiedzy 

i umiejętności w 

oparciu 

o standardy wymagań 

edukacyjnych 

 

Uczniowie, 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi, 

 

Cały rok 

szkolny  

Uczniowie 

obserwują i 

omawiają 

z rodzicami, 

kolegami, 

nauczycielami, 

wychowawcami 

własne dokonania – 

omawianie 

wyników 

sprawdzianów. 

Porady i konsultacje 

 

 

Analiza błędów i  

umiejętność 

wyciągania wniosków 

na przyszłość. 

 

 

nauczyciele, 

wychowawca 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

dyskusje, rozmowy 

z uczniami, 

rodzicami 

 

 

 

Dostrzeganie i 

rozwiązywanie 

problemów 

edukacyjnych (mocne i 

słabe strony). 

 

 

nauczyciele, 

wychowawca, 

rodzice 

pedagog 

 

 

 

 

na bieżąco 

 

 

 

 

 

 

rozmowy 

indywidualne z 

uczniami, porady i 

konsultacje dla 

uczniów, rodziców 
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Wspieranie rodziców 

w procesie 

wychowawczym 

dyrektor, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

Wg potrzeb 

 

 

Porady i  

konsultacje dla 

rodziców 

 

 

 

 

Zajęcia z doradztwa 

zawodowego (dla 

uczniów gimnazjum) – 

zajęcia związane z 

wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu 

oraz planowaniem  

kształcenia 

 

 

Wychowawcy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki na godz. 

wychowawczych 

Poznawanie oferty 

szkół średnich – 

korzystanie z dni 

otwartych.  

 

Działalność 

informacyjna dla 

rodziców związana z 

wyborem szkoły 

ponadgimnazjalnej dla 

dziecka 

 

 

 

 

Wychowawcy  

  

 

 

Porady, informacje o 

szkołach 

 

 

 

 

OBSZAR II. Kształtowanie pozytywnych postaw społecznych. 

 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 

 uczeń żyje w zgodzie z samym sobą i z innymi ludźmi, 

  przestrzega norm i zasad zachowania w różnych sytuacjach szkolnych 

pozaszkolnych  

 umie jasno, otwarcie i zdecydowanie wyrażać swoje myśli 

 jest otwarty w relacji z innymi, szanuje cudze poglądy 

 potrafi dostrzegać problemy swoje i  innych uczniów, osób 

 przestrzega norm społecznych i reaguje na przejawy zła, patologii 

     i cierpienia innych – próbuje nieść pomoc 

 dąży samodzielnie do dobra własnego i innych, jest tolerancyjny 
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Działania Osoby 

zaangażowane 

Termin 

Wykonania 

Uwagi o realizacji 

Wskazywanie 

autorytetów 

moralnych 

poprzez dobór 

odpowiedniej lektury, 

filmu, muzyki oraz 

przedstawianie 

postaci historycznych 

i 

współczesnych (m.in. 

biografii Patrona 

Szkoły) 

 

Nauczyciele 

przedmiotowi, 

wychowawcy, 

samorząd 

uczniowski, 

pedagog, 

zaproszeni 

goście 

Cały rok 

szkolny 

Organizowanie 

spotkań z 

ciekawymi ludźmi, 

dyskusja o lekturze, 

filmie, muzyce  

 

Rozbudzanie 

wrażliwości na 

potrzeby innych ludzi 

znajdujących się w 

trudnej sytuacji 

materialnej, rodzinnej, 

zdrowotnej 

Nauczyciele, 

katecheta 

samorząd 

uczniowski, 

pielęgniarka 

pedagog szk. 

 

Cały rok 

szkolny 

 Udział 

w akcjach 

charytatywnych 

organizowanych np. 

przez samorząd 

szkolny,  pomoc 

koleżeńska 

Tolerancja, szacunek, 

życzliwość wobec 

osób znajdujących się 

w trudnej sytuacji 

życiowej, osób z 

niepełnosprawnością 

 

Pracownicy 

szkoły, 

uczniowie, 

rodzice 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

Pogadanki, rozmowy 

na godzinach 

wychowawczych, przy 

różnych okazjach 

 

 

Doradztwo dla 

rodziców związane z  

rozwiązywaniem 

problemów 

wychowawczych 

 

 

Wychowawcy, 

pedagog 

szkolny 

 

Wg potrzeb  

 

Tworzenie klasowych 

zespołów 

pomocy koleżeńskiej 

Wychowawcy, 

Samorząd 

Uczniowski 

Wg 

potrzeb 

Douczanie koleżeńskie 
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Przestrzeganie 

kryteriów oceniania 

zachowania 

 

 

 Cały rok 

szkolny 

Bieżące wpisywanie 

uwag 

pozytywnych i 

negatywnych do 

dziennika 

elektronicznego 

 

 

 

Tworzenie kontraktu  

z uczniem, z grupą, z 

klasą 

w celu rozwiązania 

sytuacji konfliktowej 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotowi 

dyrektor 

szkoły, 

pedagog 

szkolny, 

rodzice 

Wg 

potrzeb 

kontrakt na gazetce 

ściennej w klasie, 

 stałe 

odwoływanie się do 

niego i 

egzekwowanie ustaleń 

 

 

Unikanie, 

dostrzeganie 

nazywanie i 

rozwiązywanie 

konfliktów i 

problemów 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

rodzice 

 

 Dyskusje, pogadanki w 

trakcie godzin 

wychowawczych, 

rozmowy indywidualne 

nauczyciela z uczniami, 

obserwacja zachowania 

na lekcjach, w czasie 

pełnienia dyżurów na 

korytarzu szkolnym 

 

Udział ucznia w 

ocenianiu 

swojego zachowania  

i kolegów, koleżanek 

z klasy 

Uczniowie, 

Wychowawcy 

Koniec 

semestru I 

i II 

 

 

 

Udział społeczności 

szkolnej 

przy nowelizacji 

dokumentów 

szkolnych 

 

Samorząd 

Uczniowski, 

Rada 

Rodziców 

IX 2018 r.   

Dbamy o estetykę 

ubioru dostosowanego  

do okoliczności 

(na uroczystości 

szkolne, na 

Uczniowie, 

rodzice, 

pracownicy 

szkoły 

Cały rok 

szkolny 
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sprawdziany, 

egzaminy 

gimnazjalne, 

konkursy,  wymagany 

jest strój odświętny) 

 

 

 

 

III. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym oraz poszanowania dla dziedzictwa 

narodowego. 

 

 zna historię i tradycje swojej miejscowości  i regionu 

 świadomie korzysta z dóbr kultury 

 dostrzega tożsamość kulturową Polski z krajami europejskimi    

 godnie reprezentuje swoją szkołę, środowisko, gminę na konkursach, 

uroczystościach 

 zna życiorys Patrona Szkoły oraz  jego zasługi 

 

Działania Osoby 

zaangażowane 

Termin 

Wykonania 

Uwagi o realizacji 

Wykonanie albumów 

tematycznych, prac 

plastycznych  

związanych 

z naszą 

miejscowością pod 

kątem 

tematu „Moja mała 

Ojczyzna” 

 

Nauczyciele j. 

polskiego, 

plastyki, 

WOS, 

historii, 

geografii, 

plastyki 

 

 

V 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Współpraca ze 

Szkołą ze Słowacji 

(Twardoszyn) – 

poznawanie tradycji i 

kultury naszych 

sąsiadów 

 

nauczyciele, 

uczniowie 

 

VI 2019 

 

 

Współpraca z 

zagranicznymi 

szkołami w ramach 

 

Nauczyciele, 

uczniowie 

 

Wg 

harmonogramu 

projektów 
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europejskiego 

programu eTwinning 

 

Przygotowanie  

akademii  

związanych z 

ważnymi świętami 

narodowymi 

(akademia z okazji 

Święta Konstytucji 3 

Maja, Święta 

Niepodległości) 

Pracownicy 

szkoły, 

uczniowie, 

rodzice  

 

 

Zgodnie 

z kalendarzem 

uroczystości 

szkolnych 

 

Udział dzieci,  

młodzieży i 

rodziców 

w imprezach 

 

 

 

 

Obchody świąt 

narodowych z 

udziałem 

szkolnego pocztu 

sztandarowego 

(Święto Konstytucji  

3 Maja, Święto 

Niepodległości) 

 

 

Udział delegacji 

klasowych i „Pocztu 

Sztandarowego 

Szkoły” w 

uroczystościach 

patriotycznych w 

gminie, powiecie) 

 

 

 

„Poczet 

Sztandarowy” 

wraz z 

opiekunem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V,XI 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział dzieci,  

młodzieży, 

nauczycieli i 

rodziców 

w imprezach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pielęgnowanie 

naszych 

tradycji szkolnych 

(Kiermasz 

Bożonarodzeniowy, 

Kiermasz 

Wielkanocny, 

Dzień Matki i Ojca w 

kl. I – III, Dzień 

Dziecka, narciarstwo 

biegowe ). 

 

Pracownicy 

szkoły, 

uczniowie, 

rodzice 

 

 

 

 

 

XII 2018 

 

III 2019 

 

V 2019 

VI 2019 

 

Udział dzieci,  

młodzieży, 

nauczycieli i 

rodziców 

w imprezach 
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Wykonanie 

okolicznościowych 

dekoracji klas i 

szkoły (np. „3Maja”)  

 

Uczniowie, 

Pracownicy 

szkoły 

V 2019  

Współpraca 

środowiskowa: 

 z Młodzieżową Radą 

Gminy Kościelisko, z 

Ośrodkiem Pomocy  

Społecznej,  Z Parafią 

Rzymsko – 

Katolicką, GOKR, 

Gminną Biblioteką 

Publiczną Ośrodkiem 

Zdrowia, Strażą 

Pożarną, Związkiem 

Podhalan, 

Stowarzyszeniami 

 

Dyrektor, 

nauczyciele, 

uczniowie, 

samorząd 

szkolny 

Cały rok 

szkolny 

 

Przynależność 

uczniów do 

szkolnego zespołu 

regionalnego 

„Polany” i udział w 

występach Zespołu, 

oraz UKS „Regle 

Kościelisko” 

Opiekunowie, 

uczniowie 

Cały rok 

szkolny 

 

 

OBSZAR IV. Rozwijanie poczucia jedności człowieka z otaczającym     

światem 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 

 uczeń dostrzega znaczenie rodziny w swoim życiu i życiu społecznym 

 umie podjąć określone role w życiu klasy, szkoły, rodziny 

 integruje się ze środowiskiem lokalnym 

 uczestniczy w wydarzeniach kulturalnych gminy Kościelisko 
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Działania 

 

 

Osoby 

zaangażowane 

 

Termin 

wykonania 

Uwagi o realizacji 

Zajęcia integracyjne 

- 

wycieczki, zabawy, 

spotkania 

okazjonalne, 

Wychowawcy, 

samorząd 

szkolny, 

rodzice, 

uczniowie, 

nauczyciele 

Zgodnie z 

kalendarzem 

imprez 

szkolnych, 

klasowych 

Zwrócenie uwagi na 

wzajemne relacje, 

współpracę i przepływ 

informacji 

Udział w 

wydarzeniach 

kulturalnych 

 spektakle teatralne 

 seanse filmowe 

 koncerty 

muzyczne 

 wystawy w 

muzeach  

 imprezach 

kulturalnych 

organizowanych 

przez GOKR w 

Kościelisku oraz 

- uczestnictwo w 

imprezach sportowyc 

 

 

nauczyciele, 

wychowawcy, 

rodzice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Wg możliwości, 

kalendarza imprez 

regionalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uświadamianie 

rodzicom ich roli w 

kształtowaniu postaw 

prospołecznych 

swoich dzieci 

(zachęcanie do 

uczestnictwa w życiu 

kulturalnym gminy) 

 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele  

uczestniczący w 

uroczystościach, 

opiekunowie 

wycieczek, wyjść 

grupowych 

 

Reagowanie na 

niewłaściwe 

zachowanie w 

miejscach 

publicznych, w 

czasie uroczystości 

szkolnych, apeli 

Nauczyciele, 

wychowawcy 
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V. Edukacja zdrowotna i profilaktyka 

 

 

Efekty działań wychowawczych: 

 wie co to zdrowy tryb życia, stosuje się do niego 

  dba o higienę fizyczną i psychiczną 

 zna środki uzależniające i zna ich negatywny wpływ na zdrowie i los 

człowieka 

 mądrze gospodaruje wolnym czasem (dba o czynny wypoczynek) 

 rozumie potrzebę i czynnie uczestniczy w akcjach proekologicznych 

 

 

Działania Osoby zaangażowane Termin 

Wykonania 

Uwagi o 

realizacji 

 

Pogadanki na temat 

zdrowego trybu 

życia, szkodliwości 

stosowania środków 

psychoaktywnych 

 

Nauczyciel biologii, 

wdż, wychowania 

fizycznego, 

wychowawcy, 

pedagog, pielęgniarka 

 

Zgodnie z 

rozkładem 

materiału 

nauczania, i wg 

potrzeb 

 

 

Informowanie o  

możliwości 

korzystania w 

trudnych 

sytuacjach z pomocy 

pedagoga, 

psychologa, telefonu 

zaufania 

 

 

Wychowawcy,  

pedagog szkolny 

 

Wg potrzeb 

 

 

Pogadanki  

dotyczące 

planowego i 

racjonalnego 

wypoczynku, 

rekreacji w trosce 

o higienę fizyczną i 

psychiczną 

 

Wychowawcy, 

nauczyciele, rodzice 

 

Wg potrzeb 
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Akcja „Owoce i 

warzywa” 

 

 

Zastępca dyrektora,  

pracownicy szkoły 

 

Od II semestru 

 

 

Akcja „Mleko” 

 

 

 

Zastępca dyrektora,  

pracownicy szkoły 

 

Cały rok 

szkolny 

 

 

Porządkowanie 

najbliższego 

otoczenia i 

wybranych szlaków 

górskich w ramach  

„Dnia Ziemi” 

 

uczniowie, 

nauczyciele, rodzice 

 

IV 2019 

 

W ramach 

obchodów 

Dnia Ziemi 

 

 

 

Cel główny: 

Promowanie zdrowego stylu życia 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania Termin 

realizacj

i 

Realizatorzy Pozio

m 

prof. 

1. 

Rozpoznanie 

stanu zdrowia 

niektórych 

uczniów 

- przeprowadzenie 

wywiadów z rodzicami  

 

- analiza dokumentacji 

medycznej niektórych  

uczniów (dostarczonej 

przez rodziców) i 

określenie wpływu 

deficytów na naukę 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

wychowawcy 

klas,  

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

pedagog szkolny 

 

PS 

 

PS 

 

PS 
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 3. Wpływ 

zagrożeń 

cywilizacyjnych 

na zdrowie 

fizyczne 

i psychiczne 

człowieka 

(używki, środki 

psychoaktywne, 

przemoc 

wirtualna) 

-  pogadanki na 

godzinach 

wychowawczych,  

gazetki ścienne,  

prezentowanie filmów 

edukacyjnych ze 

szczególnym 

uwzględnieniem 

cyberprzemocy 

 

- udział uczniów i 

rodziców w spotkaniach 

z policją dotyczących  

cyberprzemocy, używek 

i odpowiedzialności 

karnej nieletnich 

 

- plakaty o zagrożeniach  

(gazetki informacyjne) – 

pozyskanie broszur, 

ulotek od instytucji (np. 

OPS, Policja, Sanepid) 

Cały rok 

szkolny  

 

 

Cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

policja 

wychowawcy  

pedagog szkolny 

  

 

 

pedagog szkolny 

PU 

 

 

 

 

 

PU 

4. Promowanie 

zdrowego  stylu 

życia poprzez  

czynny 

wypoczynek 

 

- zachęcanie uczniów do 

popołudniowych zajęć  

(na Orliku) 

 

- udział w zajęciach 

podczas ferii  letnich i 

zimowych („wakacje bez 

Cały rok 

szkolny 

Wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele –

Opiekunowie 

zatrudnieni 

przez „Gminę” 

PU 

 

 

PS 

 

 

 

 

2. Higiena 

osobista 

- przeprowadzanie 

pogadanek na zajęciach 

edukacyjnych (kl. I - III ) i 

godzinach wychowawczych 

(kl. IV – VIII) 

 

- rozmowy i dyskusje na 

lekcjach przyrody  i 

wychowania fizycznego 

 

- plakaty promujące troskę 

o zdrowie (prace plast.) 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 

wychowawcy 

klas, nauczyciele 

wychowania 

fizycznego 

 

nauczyciel 

przyrody  

n. wych. fiz. 

 

Nauczyciele kl. I 

– III i IV – VIII 

PU 

 

 

 

 

PU 

 

 

PU 
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ryzyka”),zajęciach 

UKS”Regle’ 

 

5. 

Bezpieczeństwo 

w  szkole 

-  dbanie o 

bezpieczeństwo uczniów 

w czasie  lekcji, przerw  

 

- przedstawienie zasad 

zachowania w sytuacjach 

zagrożeń 

 

- udział w akcji 

„Bezpieczna Szkoła” 

 

 

Cały rok 

szkolny 

nauczyciele,  

nauczyciele 

pełniący dyżury 

 

wychowawcy 

klas 

 

 

Wychowawcy 

Dyrektor  

Nauczyciele 

PU 

 

 

 

PU 

 

 

 

 

PU 

6. 

Bezpieczeństwo 

w Internecie 

- dbanie o 

bezpieczeństwo uczniów 

w sieci 

 

- uwrażliwianie 

rodziców w temacie 

bezpieczeństwa w 

Internecie 

 

- udział w pogadankach 

dotyczących 

bezpieczeństwa 

cyfrowego 

Cały rok 

szkolny 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

Wychowawcy 

 

 

 

Nauczyciele, 

wychowawcy 

 

 

 

Cel główny 

Budowanie poczucia własnej wartości 

 

Cele 

szczegółowe 

Zadania Termin 

realizacji 

Realizatorzy Poziom 

profilaktyki 

1. Budowanie 

poczucia 

własnej 

wartości, 

kształtowanie  

pozytywnego 

obrazu własnej 

osoby  

 

- kształtowanie u 

dzieci umiejętności 

obserwacji i 

analizowania 

zachowania własnej 

osoby w różnych 

sytuacjach  

 

 

Cały rok 

szkolny 

 

wychowawcy  

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

 

 

PU (Prof. 

uniwersalna) 

 

  

PS (Prof.. 

selektywna) 

 

 

PU 
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- poznawanie 

mocnych i słabych 

stron własnej 

osobowości 

(pogadanki) 

 

- zapewnienie 

uczniom możliwości 

wspólnego bywania 

w kinie, teatrze,  

muzeum, na 

wycieczce 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

 

PU 

2. Uczeń, 

wychowanek 

ma poczucie 

własnej 

wartości 

 

- kształtowanie 

relacji między 

uczniem, a 

nauczycielem, 

wychowawcą, 

pracownikami 

szkoły  opartych na 

wzajemnym 

szacunku 

 

- kształtowanie 

pozytywnych relacji 

z uczniami z 

niepełnosprawnością 

 

- prezentowanie 

uczniom  

postaw 

empatycznych w 

trakcie realizacji 

zagadnień 

lekcyjnych, 

wychowawczych( w 

oparciu o literaturę, 

sytuacje z  życia 

klasy) 

 

Cały rok 

szkolny 

pracownicy 

szkoły 

 

 

 

pracownicy 

szkoły 

 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

przedmiotu 

PU, 

PS 

 

 

PU,  

PS 

 

 

 

 

 

PU 

3. 

Wzmacnianie 

poczucia 

- dostrzeganie 

mocnych stron 

uczniów 

 

Cały rok 

szkolny 

 

Pracownicy 

szkoły 

PS 
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własnej 

wartości dzieci 

z rodzin 

dysfunkcyjnych 

(zauważanie ich i  

pochwały ze strony 

personelu szkoły) 

 

- udział w 

konkursach 

szkolnych i 

międzyszkolnych 

 

- wdrażanie dzieci 

do różnych działań 

na terenie klasy i 

szkoły (np. akcje 

samorządu 

szkolnego, 

wolontariat) 

 

-  indywidualne 

zajęcia z 

pedagogiem 

szkolnym 

 

 

- porady i 

konsultacje w PPP 

(w razie 

konieczności) 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele  

przedmiotów 

 

 

Wychowawcy 

Nauczyciele 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagog 

szkolny 

 

 

 

 

Psycholog w 

PPP 

 

 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

PS 

4. Porady 

wychowawcze 

dla rodziców 

dzieci  z 

różnymi 

trudnościami 

szkolnymi  

- rozmowy z 

rodzicami –szukanie 

środków 

naprawczych , 

bazowanie na 

mocnych stronach 

dziecka 

 Wychowawca 

Nauczyciele 

Pedagog 

szkolny 

PS 

PS 

PS 

5. Współpraca 

szkoły z 

instytucjami 

działającymi  

na rzecz 

rodziny 

-  wymiana 

informacji  na temat 

funkcjonowania 

ucznia z asystentem 

rodzinny, 

pracownikami 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej, 

 Dyrektor 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

PS 

PS 

PS 

PS 
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Psychologami  PPP, 

kuratorami 

społecznymi  i in. 

6. Dbanie o 

dobre relacje w 

grupie 

rówieśniczej 

- obserwacja relacji 

w grupie w czasie 

lekcji  i przerw 

 

- reagowanie na 

niewłaściwe  

zachowanie uczniów 

wobec siebie 

(zwracanie uwagi) 

 

- informowanie  

wychowawcy klasy 

o niepokojących 

sytuacjach na 

lekcjach i przerwach 

 Nauczyciele 

 

 

 

Pracownicy 

Szkoły  

 

 

 

 

 

Pracownicy 

Szkoły 

 

 

PS 

 

 

 

PS 

 

 

 

PS 

 

 

 

Cel główny 

Profilaktyka uzależnień 

Cele szczegółowe Zadania Ter

min 

reali

zacji 

Realizatorzy Poziomy 

profilakty

ki 
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1. Zapobieganie 

uzależnieniom od 

środków 

psychoaktywnych  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- szerzenie wiedzy 

dotyczącej 

środków 

odurzających oraz 

konsekwencji 

stosowania 

różnego typu 

środków 

uzależniających, 

(pogadanki dla 

uczniów) 

 

- szerzenie wiedzy 

prawnej dotyczącej 

posiadania 

i stosowania 

środków 

odurzających 

(alkohol, 

dopalacze, 

narkotyki) 

 

 

 

Cały 

rok 

szkol

ny  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

szkolny, 

psycholog z 

PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

policja 

 

 

 

 

PU 

(profilakty

ka 

uniwersaln

a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU 
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2.  Uświadamianie 

rodziców o rodzajach 

zagrożeń 

cywilizacyjnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prelekcje dla 

rodziców - 

szerzenie wiedzy 

dotyczącej 

rodzajów  środków 

psychoaktywnych i 

cyberprzemocy  

 

Prelekcje dla 

rodziców- 

szerzenie wiedzy 

prawnej dotyczącej 

posiadania 

i stosowania 

środków 

odurzających 

(alkohol, 

dopalacze, 

narkotyki) oraz 

przemocy 

wirtualnej 

  

 

Policja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Policja 

 

 

 

 

 

 

Policja 

 

 

 

PU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU 

 

 

 

 

 

 

PU 

3. Podnoszenie 

kompetencji 

pracowników szkoły 

w zakresie 

profilaktyki 

uzależnień 

 

 

 

 

 

Prelekcje dla 

pracowników 

szkoły - szerzenie 

wiedzy dotyczącej 

rodzajów  środków 

psychoaktywnych i 

cyberprzemocy  

 

 

Prelekcja -  

szerzenie wiedzy 

prawnej dotyczącej 

posiadania 

i stosowania 

środków 

odurzających 

(alkohol, 

dopalacze, 

narkotyki) oraz 

przemocy 

wirtualnej 

  

 

 

 

 

Policja 

 

 

 

 

 

PU 
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4. Eliminowanie 

stosowania substancji 

psychoaktywnych w 

szkole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- bezwzględne 

przestrzeganie 

dyżurów (na 

korytarzach) przez 

nauczycieli 

 

- kontrola i 

monitoring miejsc 

na terenie  szkoły 

sprzyjających 

stosowaniu 

substancji 

psychoaktywnych  

 

- reagowanie 

zgodnie ze 

szkolnymi  

procedurami na 

sytuacje posiadania 

i/lub bycia pod 

wpływem  

substancji 

psychoaktywnych 

w szkole 

Cały 

rok 

szkol

ny  

 

 

 

 

 

Cały 

rok 

szkol

ny  

 

 

 

 

 

Cały 

rok 

szkol

ny 

Dyrektor 

nauczyciele 

dyżurujący 

 

 

 

 

dyrektor, 

nauczyciele 

dyżurujący 

 

 

 

 

wychowawcy 

klas, 

nauczyciele, 

pedagog 

szkolny 

 

PU 

 

 

 

 

PU 

 

 

 

 

 

 

PS 

(profilakty

ka 

selektywna

) 

 

 

5. Wsparcie dla 

uczniów z grupy 

ryzyka 

(eksperymentujących 

z alkoholem) 

Udzielanie 

wsparcia uczniom 

z grupy ryzyka  – 

rozmowy 

indywidualne 

dotyczące 

sposobów 

wycofania się z 

zachowań 

ryzykownych 

 

Współpraca z 

rodzicami i ich 

pedagogizacja w/w 

zakresie 

 

Porady i 

konsultacje dla 

uczniów  i ich 

 Wychowawca 

Pedagog 

szkolny  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

 

 

Wychowawca 

Pedagog 

szkolny, 

 

PS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS 

 

 

 

PS 
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rodziców związane 

ze sposobami 

radzenia sobie w 

sytuacjach 

trudnych 

 

psycholog w 

PPP 

 

 

6. Eliminowanie 

negatywnego 

wpływu  spożycia 

alkoholu przez 

jednostki na resztę 

klasy 

- praca z klasą 

(pogadanki  na 

temat szkodliwości 

alkoholu) 

 

- obserwacja relacji 

w klasie  

 

- przypomnienie 

regulaminu 

wystawiania ocen z 

zachowania 

 

- przypomnienie  

uczniom procedur 

szkolnych 

związanych ze 

stosowaniem 

środków 

odurzających przez 

nieletnich 

(procedury w 

Programie 

Wychowawczym 

Szkoły) 

 Wychowawca 

Pedagog 

szkolny 

 

 

Wychowawca  

 

 

 

Wychowawca 

 

 

Wychowawca 

PU 

 

 

 

 

PU 

 

 

 

PU 

 

 

PU 

 

 

 

7. Przeciwdziałanie 

zachowaniom 

ryzykownym oraz 

wspieranie uczniów w 

trudnych sytuacjach. 

 

ze sobą zażywanie 

środków 

psychoaktywnych, 

środków 

zastępczych, 

substancji 

psychotropowych 

-uczeń wie, że sam 

odpowiada za Uczeń, 

rodzice wiedzą jakie 

skutki niesie ochronę 

swojego zdrowia 

Cały 

rok 

szkol

ny 

Wszyscy 

pracownicy 

szkoły 
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- wie, gdzie szukać 

pomocy w trudnych 

sytuacjach 

- zna zasady 

prawidłowego 

zachowania się w 

sytuacjach 

ryzykownych 

 zajęcia 

warsztatowe 

dla uczniów, 

nauczycieli, 

rodziców 

 podnoszenie 

umiejętności 

wychowawczy

ch – szkolenia 

dla 

nauczycieli i 

rodziców 

 analiza, 

doskonalenie i 

upowszechnia

nie procedur 

postępowania 

w sytuacjach 

zagrożenia 

 porady 

indywidualne 

– opieka 

psychopedago

giczna. 
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SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY PODSTAWOWEJ 

 

Uczeń kończący edukacje w szkole podstawowej: 
 

 jest wszechstronnie dojrzałym człowiekiem 

 potrafi dokonywać wyborów zgodnych z własnym sumieniem i 

światopoglądem, 

 jest świadomy swoich umiejętności i zdolności, a także ograniczeń 

 jest osobą wrażliwą społecznie, odpowiedzialną, rzetelną, odróżniającą 

dobro od zła, 

 jest osobowością twórczo podchodzącą do życia,  

 nabył umiejętności poszukiwania i korzystania z wiedzy oraz dziedzictwa 

kulturowego, 

 jest przyjaźnie nastawiony do świata, 

 aktywnie uczestniczy w życiu szkoły i poza nią, 

 zna różne dziedziny sztuki  

 potrafi korzystać z komputera i pracować z nim, 

 potrafi się uczyć, 

 nie boi się nowości, 

 jest tolerancyjny, 

 dba o swoje zdrowie, 

 jest przygotowany merytorycznie i psychicznie do kolejnego etapu 

nauczania, 

 rozumie i stosuje przyjęte normy współżycia, 

 samodzielnie ocenia zachowanie swoje oraz cudze, a także przewiduje 

ich konsekwencje, 

 wyraża  własne zdanie i słucha  innych, 

 umiejętnie pracuje  nad własnym rozwojem, 

 umiejętnie rozwiązuje konflikty, 

 wyraża szacunek do siebie, innych ludzi, i ich wysiłku i pracy,  

 podejmuje działania na rzecz ochrony i doskonalenia zdrowia, 

 przyjmuje odpowiedzialność za zdrowie (życie) własne i innych, 

 wykorzystuje media jako źródła informacji i opinii w samodzielnym 

dochodzeniu do wiedzy 
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 posługuje się podstawowymi urządzeniami medialnymi w zdobywaniu, 

dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy, 

 świadomie wybiera dalszą drogę kształcenia 

 

UCZEŃ MA PRAWO 

 

  Do właściwie zorganizowanego kształcenia, zgodnie z zasadami higieny 

pracy umysłowej; 

 Zgłaszać dyrekcji szkoły, nauczyciela, samorządowi szkolnemu uwagi i 

wnioski dotyczące wszystkich spraw uczniów; 

 Znać wymagania edukacyjne wynikające z realizowanego programu 

nauczania oraz odpowiadającą im skale stopni szkolnych, a także zasady 

oceniania zachowania uczniów; 

 Uzyskiwać pomoc ze strony kolegów i nauczyciela w przypadku 

trudności w nauce; 

 Do jawnej, obiektywnej oceny, uzasadnionej na swoją prośbę lub rodzica; 

 Aktywnie zdobywać wiedzę i umiejętności; 

 Do rozwijania swoich zainteresowań talentów i zdolności poprzez 

uczestniczenie w zajęciach pozalekcyjnych; 

 Swobodnie wyrażać swoje poglądy, nie naruszając dobra innych osób; 

 Być traktowanym w sposób kulturalny przez nauczycieli, pracowników 

szkoły i rówieśników, mieć zapewnione poszanowanie godności własnej i 

dyskrecję w sprawach osobistych; 

 Znać z tygodniowym wyprzedzeniem, terminy przewidywanych 

sprawdzianów; 

 Korzystać zgodnie z przyjętymi kryteriami ze wszystkich form pomocy 

materialnej i świadczeń socjalnych, jakimi dysponuje organ prowadzący 

szkołę; 

 Brać udział w imprezach pozaszkolnych dostępnych dla określonych grup 

wiekowych; 

 Do korzystania z obiektu szkoły: pracowni specjalistycznych, biblioteki, 

sali gimnastycznej, boiska szkolnego, stołówki, świetlicy oraz pomocy 

naukowych oferowanych przez szkołę pod opieką nauczyciela w ramach 

zajęć; 

 Do wpływania na życie szkoły przez działalność samorządową oraz 

zrzeszanie się w organizacjach działających w szkole. 
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 UCZEŃ MA OBOWIĄZEK 

 

 Systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych oraz w 

życiu szkoły;  

 Współdziałać w realizacji celów i zadań stojących przed szkołą, być 

odpowiedzialnym za wyniki jej pracy i wszystkie sprawy społeczności 

uczniowskiej; 

 Systematycznie i wytrwale pracować nad wzbogaceniem swej wiedzy 

wykorzystać jak najlepiej czas i warunki do nauki; 

 Przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły; 

 Szanować  innych ludzi oraz ich poglądy; 

 Stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości, pomagać słabszym, 

przeciwdziałać wszelkim przejawom przemocy, brutalności, a także 

zarozumialstwa, zapobiegać plotkarstwu i lizusostwu; 

 Podporządkować  się zaleceniom i zarządzeniom dyrektora szkoły, rady 

pedagogicznej, pracownikom szkoły oraz ustaleniom samorządu 

klasowego i szkolnego; 

 Przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, lekceważenia 

obowiązków ucznia; 

 Dbać o zdrowie,  bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się 

wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie 

przyjmować narkotyków; 

 Przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę i stosować ubioru i 

fryzury; 

 Wyłączyć telefon komórkowy na czas pobytu w szkole; 

 Dbać o honor szkoły, godnie ją reprezentować oraz znać, szanować i 

wzbogacać jej dobre tradycje. 

 Szanować podręczniki otrzymane z biblioteki szkolnej , sprzęt znajdujący 

się w salach lekcyjnych ,budynku szkolnym oraz obiektach sportowych 

/meble, wyposażenie, sprzęt sportowy/ 

 Dbać o  budynek i otoczenie szkoły. 

 

 

WYRÓŻNIENIA I NAGRODY 

 

 Pochwała wychowawcy na forum klasy; 

 List pochwalny wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem 

rodziców; 

 Pochwała dyrektora na apelu; 

 List pochwalny dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem rodziców; 
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 Dyplom uznania; 

 Nagroda rzeczowa; 

 Odnotowanie na świadectwie szkolnym osiągnięć na szczeblu co najmniej 

wojewódzkim; 

 Comiesięczna prezentacja wyników w nauce najlepszych uczniów Szkoły 

Podstawowej (gazetka); 

 Nagroda rzeczowa na koniec roku dla najlepszego ucznia. 

 

ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW ORAZ RADZENIE SOBIE W 

TRUDNYCH SYTUACJACH 

 

Środki podstawowe. 

 Upomnienie wychowawcy klasy; 

 Upomnienie wychowawcy klasy z ustnym powiadomieniem 

rodziców/opiekunów prawnych/kuratora; 

 Upomnienie wychowawcy klasy z pisemnym powiadomieniem 

rodziców/opiekunów prawnych/kuratora; 

 Upomnienie dyrektora szkoły; 

 Nagana dyrektora szkoły z pisemnym powiadomieniem 

rodziców/opiekunów prawnych/kuratora; 

 Zawieszenie prawa udziału w zajęciach lekcyjnych organizowanych poza 

terenem szkoły (wyjście na basen, do kina, wycieczki  itp.); 

 Zawieszenie prawa udziału w zajęciach poza lekcyjnych; (koła 

zainteresowań, wyjścia do kina, dyskoteki, biwaki, wycieczki i inne 

formy organizowane przez wychowawcę klasy lub przez szkołę); 

 Przeniesienie do równoległej klasy w szkole, po uprzednim 

poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych/kuratora; 

 Przeniesienie decyzją rady pedagogicznej i w porozumieniu między 

zainteresowanymi dyrektorami do innej szkoły, po uprzednim 

poinformowaniu rodziców/opiekunów prawnych/kuratora; 
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System interwencji wychowawczych. 

 

Etap pierwszy- w momencie pojawienia się problemu z zachowaniem ucznia 

(przestrzeganiem obowiązujących norm społecznych) przeprowadzona jest 

osobista rozmowa wychowawcy lub nauczyciela dotycząca zaistniałej sytuacji. 

Nauczyciel jasno i wyraźnie informuje o tym, co widzi, czego oczekuje i wyraża 

sprzeciw wobec niepożądanego zachowania, jeżeli zachodzi potrzeba, pokazuje, 

jak należy naprawić zło. 

 

Etap drugi- udzielenie uczniowi informacji o możliwości wpisania uwagi do 

klasowego zeszytu uwag, kiedy jego zachowanie nie ulegnie zmianie. 

Powtarzające się uwagi negatywne (wpisane do klasowego zeszytu uwag) 

zobowiązują wychowawcę klasy do spotkania z rodzicami (prawnymi 

opiekunami). Na spotkaniu sygnalizowane jest problem dotyczący 

niewłaściwego zachowania dziecka. Wspólnie z rodzicami (prawnymi 

opiekunami) podejmuje się kroki mające wpływ na zmianę postępowania 

dziecka lub dorosłego. Rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują poradę, 

wsparcie oraz wytyczne dotyczące korekty systemu wychowawczego.  

 

Etap trzeci-w przypadku braku poprawy wychowawca organizuje spotkanie 

rodziców i ucznia z pedagogiem szkolnym.  

 

Etap czwarty- w przypadku braku poprawy- dyscyplinarne przeniesienie ucznia 

do równoległej klasy, jeśli zajdzie taka potrzeba skierowanie sprawy do 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  , a w dalszej kolejności do Sądu 

Rodzinnego z prośbą o wgląd w sytuację rodzinną.  

 

 

 

 

Uzupełnienie „drogi interwencji wychowawczej”. 

 

 Uwagę negatywną uczeń może „anulować” poprzez wyraźną poprawę 

zachowania odnotowaną szczególnie pozytywnym zachowaniem- z 

obszaru uwagi negatywnej.  
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BEZPIECZEŃSTWO W SZKOLE  

 

Procedury szkolne w sytuacjach zagrożenia. 

 

Zasady postępowania w przypadku interwencji doraźnych 

 

Ogólne zasady reagowania na przemoc 

 Reagować- brak reakcji to komunikat dla uczniów, że mają prawo 

używać przemocy. 

 Nawzajem się wspierać-ważne, aby nauczyciele współdziałali, 

zachęcali do współpracy uczniów i rodziców. 

 Uczyć uczniów odróżniania zwykłego donosicielstwa od chronienia 

siebie lub innych. Źle pojęta zasada „nie kablowania” służy sprawcom  

agresji, pomaga im czuć się bezkarnie. 

 Reagować w sposób przekazujący troskę o dziecko, zarówno o ofiarę 

jak i świadka i sprawcę.  

 W sytuacji interwencji (np. rozdzielania w czasie bójki) potrzebny jest 

wyraźny komunikat „chcę wam pomóc”, a wobec agresora jasne 

określenie zachowania, którego nie aprobujemy.  

 Każdą interwencję odnotowujemy w dzienniku elektronicznym, 

zapisując uczestników, zajście, podjęte działania. 

 

Działania wobec sprawców 

Rozmowy ze sprawcami 

 

Rozmowa ma być z dialogiem, nie przemówieniem do sprawcy o tym, co 

nauczyciel myśli o danej sytuacji. 

 

Należy sobie jasno określić cel rozmowy . 

Miejscem rozmowy nie może być korytarz lub pokój nauczycielski lecz 

pomieszczenie zapewniające spokój i brak udziału przypadkowych świadków 

(np. pokój pedagoga) . 

Prowadząc rozmowę pamiętamy o tym aby 

-Powiedzieć  jasno co widzimy, opisać zachowanie ucznia. Jednocześnie dajemy 

jasny sygnał o tym że w szkole, klasie nie wolno używać przemocy. 
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-Upewnić ucznia że chcemy mu pomóc i że chodzi o to, aby zaradzić w szkole 

sytuacjom przemocy. 

-Dać uczniowi szanse wypowiedzenia się ,wysłuchać go uważnie, nie negować. 

-Jeśli uczeń milczy wrócić  jeszcze raz do propozycji pomocy, nazywając swój 

cel wspólnym działaniem na rzecz przerwania przemocy w szkole. Zwrócić się 

do niego jak do eksperta i zaprosić do współpracy nad rozwiązaniem  danego 

problemu . 

- Jeśli zamierzasz poinformować rodziców, powiedz o tym uczniowi . 

-Jeśli przewidujesz pomoc psychologa bądź pedagoga powiedz o tym uczniowi, 

wyjaśniając  cel. 

- Dużo słuchamy , mniej mówimy, jeśli uczeń milknie możemy zadawać pytania 

otwarte np. „czy chcesz mi o tym opowiedzieć ?” Nie oceniamy, nie 

krytykujemy . Mówimy prawdę bez prób manipulacji .Celem tej rozmowy jest 

praca z uczniem .  

-Jeśli w przemocy uczestniczy więcej niż  1 osoba, należy rozmawiać z każdym 

z osobna , zaczynając od lidera grupy. 

Rozmowy powinny być na poziomie : 

 wychowawca  

 wychowawca i nauczyciel  

 wychowawca i pedagog 

 wychowawca i rodzice 

 wychowawca , pedagog, dyrektor  

-jeżeli dane nieakceptowane zachowanie powtarza się, wychowawca zwraca się 

do pedagoga szkolnego o dalszą pomoc. 

 

2.Rozmowy z rodzicami sprawców. 

Należy odbyć rozmowę z rodzicami dziecka używającego przemocy , jeśli to 

tylko jest możliwe. Celem spotkania jest nie tylko przekazanie informacji o 

zachowaniu dziecka, ale i pozyskanie  współpracy rodziców. Ogólne zasady 

rozmowy są takie same jak przy rozmawianiu ze sprawcami. Rodzice muszą 

uzyskać informacje że szkoła nie zgadza się na używanie przemocy wobec 

innych uczniów i oczekuje w tym zakresie współdziałania . Jeśli rodzic jest 

bezradny wobec  zachowań  dziecka ,nauczyciel może wskazać mu miejsce, 

gdzie uzyskać pomoc.  

 

Działania wobec ofiar przemocy . 

 

1.Rozmowa z ofiarą . 

Dzieci będące ofiarami przemocy dzieli się generalnie na dwie grupy : zwykłe 

ofiary, ofiary prowokujące . 

Rozmawiając ze zwykła ofiarą przemocy należy zapewnić  
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- okazanie zainteresowania i przekazanie wsparcia uczniowi . 

-pozytywne wzmocnienie ucznia i dodanie mu odwagi . 

-naukę reagowania w sytuacjach znęcania się .  

 

Pomoc „ofierze prowokującej” polega dodatkowo na uświadomieniu jej własnej 

roli w wyzwalaniu agresji innych uczniów. 

 

 

2. Rozmowa z rodzicami ofiar przemocy. 

Rodzice dziecka dręczonego przez innych powinni zostać poinformowani o 

sytuacji dziecka w szkole. Najlepiej porozmawiać szczerze, wysłuchać rodzica. 

Można zaproponować różne rozwiązania. Można skierować do psychologa bądź 

pedagoga szkolnego, przekazać informacje, gdzie można uzyskać pomoc. 

3. Zasady postepowania w przypadku interwencji długofalowych. 

Interwencja – to kompleksowy system działania zmierzający do trwałej zmiany 

zachowania sprawców i ofiar przemocy a także nastawnie na innych uczniów, a 

nie jedynie doraźne przerwanie przemocy, Dlatego tez w naszej szkole oprócz 

działań doraźnych – interwencyjnych – planowane są: 

 

I. Działania długoterminowe z uczniami – sprawcami i ofiarami agresji. 

Działania te obejmują dwa aspekty przeciwdziałania przemocy i agresji: 

1.        Działania dążące do niwelowania zachowań agresywnych. 

Tymi działaniami zostaną objęci uczniowie wytypowani w ramach diagnozy 

środowiska szkolnego. Pedagog szkolny zorganizuje zajęcia z wykorzystaniem 

zasad Treningu Zastępowania Agresji. O przebiegu zajęć będą informowania 

rodzice ucznia i jego wychowawca, a w razie potrzeby wynikających z zajęć 

również inne osoby z otoczenia ucznia. Zajęcia będą obejmowały: 

 Trening umiejętności i zachowań prospołecznych 

 Trening kontroli złości. 

 Trening zasad etycznych, czyli wartościowanie moralne. 

2. Działania wspierające i modyfikujące zachowania ofiar przemocy. 

Działania te obejmują tych uczniów, którzy mają poczucie bycia ofiarą 

przemocy. Pedagog szkolny zorganizuje grupę wsparcia , której  celem działań  

będzie: 

 Dzielenie się swoimi doświadczeniami – poszukiwanie wspólnych cech 

itp. 

 Nauka rozpoznawania zachowań prowokacyjnych. 

 Nauka unikania sytuacji przemocy 

 Poznawanie sposobów reagowania w sytuacjach przemocy. 

 Wspieranie w podnoszeniu samooceny i samoakceptacji 
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II. Działania długoterminowe wspierające pracę wychowawcy. 

1. Konsultacja i rozmowy wychowawcy z pedagogiem wspierające lub 

modyfikujące działania wychowawcze według zaistniałych potrzeb. 

2. W przypadku braku zmiany zachowania pod wpływem działań 

wychowawczych  zastosowanie metody kontraktu. 

3. Udzielenie wskazówek do pracy dziecka lub możliwości skorzystania z 

fachowej pomocy jego rodzicom. 

4. Rozpoznawanie sytuacji rodzinnej dziecka poprzez wywiad 

środowiskowy i kontakt z Ośrodkiem Pomocy Społecznej przez pedagoga 

szkolnego w przypadku takiej potrzeby zgłoszonej przez wychowawcę. 

Działania długoterminowe dotyczące rodziców dzieci agresywnych i 

ofiar przemocy. 

 

Działania dotyczące rodziców będą obejmowały rozmowy edukacyjne i 

wspierające, w razie potrzeby skierowanie do właściwego specjalisty, 

także z wykorzystaniem metody kontraktu, bądź pisemnego 

zobowiązania. Rozmowy będzie prowadzić pedagog, w razie potrzeby z 

udziałem wychowawcy i dyrektora szkoły. 

Współpraca z ośrodkiem pomocy społecznej – celem przeprowadzenia 

wywiadu środowiskowego o rodzinie. 

 

Zasady postępowania w przypadku uzyskania informacji o podłożeniu 

ładunku wybuchowego. 

 

 

1.    Po usłyszeniu informacji o podłożeniu bomby NIE NALEŻY WPADAĆ 

W PANIKĘ. 

2.    Po przyjęciu zgłoszenia nie odkładać słuchawki. 

3.    Należy natychmiast powiadomić przełożonych ( dyrektora szkoły). 

4.    Przełożeni zawiadamiają policję. 

5.    Przełożeni podejmują decyzję, czy ewakuować osoby będące w budynku, 

zabezpieczyć miejsce ( np. odgrodzić), w którym wg zgłaszającego jest 

bomba. 

6.    Przełożeni wyznaczają pracownika, który będzie przewodnikiem sił 

policyjnych, czy służb specjalnych. 

7.    Podczas rozmowy zachować spokój i starać się uzyskać od zgłaszającego 

jak największą ilość informacji.  

8.    Tak prowadzić rozmowę, aby stworzyć możliwość zidentyfikowania ( 

chociaż w przybliżeniu) sprawcy zamachu. 

9.    Należy ocenić: czas przyjęcia ostrzeżenia, płeć dzwoniącego, akcent, stan-
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np. czy jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, tło rozmowy, 

odgłosy, itp. 

10.  Należy dążyć do uzyskania odpowiedzi na następujące pytania: 

          -       Czy pan/pani podłożyła bombę? 

          -       Kiedy bomba wybuchnie? 

          -       Gdzie jest w tej chwili bomba?/ w którym miejscu dokładnie jest 

umieszczona? 

          -        Jak bomba wygląda?/ Jakiego typu jest bomba? 

          -        Co spowoduje wybuch bomby? 

          -        Dlaczego bomba została podłożona? 

          -        Skąd pan/pani telefonuje? 

          -        Gdzie się pan/pani w tej chwili znajduje? 

          -        Jak się pan/pani nazywa? 

11.   Nie należy rozpowszechniać samowolnie informacji o otrzymanym 

zgłoszeniu o podłożeniu bomby – może to spowodować panikę personelu oraz 

osób postronnych, utrudni działanie policji oraz ewentualną  ewakuacje. 

12.   Osoba przyjmująca zgłoszenie staje się świadkiem zdarzenia i będzie na 

tę okoliczność przesłuchiwana. 

 

 

 

 

Postepowanie w sytuacji posiadania przedmiotów niedozwolonych 

            na terenie szkoły. 

 

1. Nakłonienie ucznia do oddania niebezpiecznego przedmiotu, (- jeżeli uczeń 

odmawia oddania przedmiotu zabronionego należy go poinformować, ze ma 

taki obowiązek. W przypadku dalszej odmowy, uczeń ponosi konsekwencje za 

złamanie regulaminu szkolnego; 

    - w przypadku, gdy użycie zabronionego przedmiotu może stanowić 

zagrożenie dla życia lub zdrowia natychmiastowe powiadomienie dyrekcji 

szkoły, która  zawiadamia policję). 

2. W każdym przypadku powiadomienie rodziców, wychowawcy i dyrekcji 

szkoły, także kuratora sądowego, ( jeżeli uczeń jest pod jego opieką). 

3   Obniżenie oceny z zachowania. 

 

 

Postępowanie w sytuacji stwierdzenia dewastacji mienia szkolnego i cudzej 

własności 

  

1. Interwencja świadka zdarzenia – powstrzymanie sprawców  

2. Przeglądanie zapisu monitoringu szkolnego w celu ustalenia sprawcy  

3.W przypadku braku możliwości ustalenia sprawcy/sprawców, rozmowa z 
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wszystkimi osobami mogącymi się znajdować w miejscu zdarzenia, podjęcie 

czynności mających na celu ustalenie sprawcy / sprawców 

4.Wezwanie rodziców  

5. W przypadku dużej szkody obligatoryjne wezwanie policji 

6. Wszczęcie procedur prawnych mających na celu wyciągnięcie konsekwencji 

materialnych wobec rodziców sprawców lub odpracowanie szkody. 

7.Obniżenie oceny zachowanie. 

8.Zwrot przez rodzica lub opiekuna prawnego poniesionych kosztów , zwrot 

uszkodzonego przedmiotu oraz innych poniesionych kosztów naprawy. 

 

Postępowanie w sytuacji podejrzenia, że uczeń znajduje się pod wpływem 

alkoholu lub innych środków odurzających. 

 

1.Powiadomienie wychowawcy oraz dyrekcji. 

2.Odizolowanie ucznia od reszty uczniów, lecz nie pozostawianie go samego 

3.Wezwanie rodziców.W przypadku odmowy przyjazdu rodziców lub 

niemożności skontaktowania się z rodzicami/prawnymi opiekunami 

zawiadomienie najbliższej jednostki policji. 

4.Wezwanie lekarza, który podejmuje decyzję o skierowaniu ucznia do domu 

lub placówki służby zdrowia lub przekazanie ucznia do dyspozycji  policji-w 

porozumieniu z dyrekcją szkoły. 

5.Przeprowadzenie-późniejsze-rozmów z rodzicami w obecności ucznia i 

pedagoga szkolnego- zobowiązanie ucznia do zaniechania negatywnego 

zachowania – podjęcie ewentualnych działań terapeutycznych. 

6. Obniżenia oceny z zachowania. 

7. W przypadku powtórzenia się zdarzenia obligatoryjnie  powiadomienie policji 

i sądu rodzinnego. 

 

  

Postępowanie w  

przypadku znalezienia substancji przypominającej wyglądem narkotyk. 

 

1. Powiadomieni dyrekcji szkoły. 

2. Zabezpieczeni substancji przez pracownika szkoły z zachowaniem środków 

ostrożności sanitarnej, przed dostępem innych osób do czasu przyjazdu policji. 

3. Próba ustalenia właściciela substancji. 

4. Przekazanie substancji policji. 
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 Postępowanie w przypadku podejrzenia, że uczeń posiada przy sobie 

substancje przypominające narkotyk. 

1. Nauczyciel w obecności innej osoby(wychowawcy, pedagoga ,dyrekcji) ma 

prawo zażądać  aby uczeń przekazał mu podejrzana substancję, pokazał 

zawartość torby itp. Nauczycielowi nie wolno(nie ma prawa) samodzielnie 

przeszukać odzieży ani torby ucznia – jest to czynność zastrzeżona dla policji. 

2. Powiadomienie dyrekcji szkoły. 

3.Powiadomienie o zaistniałym fakcie rodziców/ prawnych opiekunów ucznia i 

wezwanie do natychmiastowego stawiennictwa w szkole lub miejscu 

przebywania ucznia. 

4. W przypadku odmowy przekazania substancji lub pokazania zawartości 

teczki i odzieży, szkoła wzywa policję, która przekazuje ucznia oraz 

zabezpiecza substancję. 

5.  W przypadku oddania nauczycielowi przez ucznia podejrzanej substancji, 

szkoła przekazuje ją niezwłocznie policji. 

6.  Z przebiegu sytuacji sporządza się notatkę służbową. 

 

 

 Postępowanie  w przypadku stwierdzenia palenia tytoniu przez ucznia. 

 

1. Zgłoszenie faktu wychowawcy. 

2. Wychowawca w porozumieniu z pedagogiem powiadamia o fakcie 

rodziców/prawnych opiekunów ucznia oraz dyrekcję. 

3. Rozmowa dyscyplinująca i profilaktyczna – powiadomienia ucznia w 

obecności rodziców o konsekwencjach zdrowotnych i prawnych palenia 

przez osoby niepełnoletnie. 

 

 

 Postępowanie w sytuacji wagarów ucznia. 

 

1. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia , telefoniczne      

powiadomienie rodziców/prawnych opiekunów ucznia o wagarach. 

2. Wysyłanie pisemnego upomnienia-zawiadomienia do rodziców/prawnych 

opiekunów o absencji ucznia  i nierealizowaniu przez niego obowiązku 

szkolnego. 

3. W przypadku dalszego braku reakcji prawnych opiekunów/rodziców 

ucznia wszczęcie postępowania administracyjnego i administracyjna 

egzekucja realizacji obowiązku szkolnego . 
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Realizatorzy i uczestnicy Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego 

 

Szkolny Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizują: 

1. Dyrektor, wicedyrektorzy szkoły: dbają o doskonalenie nauczycieli 

wyznaczają odpowiedzialnych za realizację działań profilaktycznych 

2. Wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących: 

doskonalą swoje kwalifikacje i zdobywają nowe umiejętności w zakresie 

działań profilaktycznych: dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptują 

ucznia w klasie, warsztatach szkolnych, na praktyce zawodowej 

3. Pedagog szkolny: podejmuje działania profilaktyczno- wychowawcze 

wynikające ze szkolnego programu wychowawczego i szkolnego 

programu profilaktyki przeprowadza w każdym roku szkolnym diagnozy 

w zakresie czynników chroniących i czynników ryzyka występujących w 

szkole  

4. Pielęgniarka realizuje zadania z zakresu promowania zdrowego stylu 

życia. 

5. Uczniowie: dążą do wyeliminowania niewłaściwych zachowań i poprawy 

postępowania 

6. Rodzice: wspierają dzieci w zmianie  zachowań na zachowania pożądane, 

współpracują ze szkołą w zakresie poprawy zachowań dzieci. 

7. Pracownicy administracji i obsługi szkoły 

8. Osoby, organizacje i instytucje wspierające szkołę:  

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna  

Ośrodek Pomocy Społecznej,  

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna 

Policja 

Straż Gminna 

Sąd Rodzinny 

Kuratorzy Sądowi  

Asystent rodziny 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w rodzinie 
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Oczekiwane efekty oddziaływań Szkolnego Programu 

Wychowawczo-Profilaktycznego 

 

Celem opracowania i realizacji Szkolnego Program Wychowawczo-

Profilaktycznego jest ograniczenie niewłaściwych zachowań uczniów oraz 

uzyskanie oczekiwanych efektów w postaci: zwiększenie świadomości 

indywidualnego i społecznego zagrożenia stosowania środków uzależniających 

oraz uwrażliwienie na negatywne skutki wynikające z podejmowanych 

ryzykownych zachowań,  rozwijanie postaw akceptujących zdrowy styl życia i 

wypracowanie pozytywnego obrazu samego siebie 

 

 

 Ewaluacja 

 

         

          W celu oceny programu wychowawczego szkoły należy zbierać 

informacje o wadach i zaletach programu dla jego ciągłego ulepszenia. 

Informacje o skuteczności realizacji programu zbierane będą poprzez: 

               -        obserwacje 

               -        ankiety 

               -        wywiady  

               -        rozmowy, dyskusje 

               -        analizę dokumentów szkolnych 

 

1. Każdy nauczyciel przedstawi przebieg realizacji programu 

wychowawczego dyrekcji na piśmie-krótko określając skalę sukcesów i 

zakres oraz przyczyny niepowodzeń. 

2. Każdy wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej omówi 

osiągniecia i niepowodzenia swej klasy oraz uzasadnij przynajmniej 

najniższe i najwyższe oceny z zachowania, dziękując za starania i 

nagradzając tych, którzy nie szczędzili swego wysiłku 

3. Zespół wychować ów i samorząd uczniowski  przedstawi Radzie 

Rodziców swą ocenę realizacji wychowawczej zadań szkoły 

4. Wszystkie końcoworoczne refleksje oraz zebrane materiały ewaluacyjne 

nauczycieli, wychowawców, dyrekcji , samorządu uczniowskiego, Rady 

Rodziców o realizacji zadań wychowawczych szkoły powinny być 

uzupełnione programem naprawczym na kolejny rok szkolny. 

5. Wyłoniony na podsumowującej RP zespół powinien sugestie te zebrać i 

przygotować na nowy rok szkolny zmodyfikowaną wersję programu 

wychowawczego uwzględniając zebrane doświadczenia i nowe 

okoliczności w pracy szkoły. 
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Ustalenia końcowe. 

 

Tryb przeprowadzania zmian do programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny może być zmieniony wskutek wniosku 

uczniów, nauczycieli lub rodziców w wyniku uchwały Rady Pedagogicznej. 

 

Nadzór nad realizacją zadań Programu Wychowawczego 

Nadzór nad realizacją zadań programu wychowawczo-profilaktycznego 

sprawuje Zespół Wychowawczy powołany przez Dyrektora Szkoły. Zespół 

Wychowawczy zobowiązany jest monitorować proces realizacji zadań programu 

wychowawczo-profilaktycznego, poprzez zbieranie wiadomości, między innymi 

od pedagoga, wychowawców, dyrektora, przewodniczących zespołów 

przedmiotowych, uczniów i rodziców. 

 

  

Współpraca z rodzicami 
Dla prawidłowej realizacji Programu Wychowawczo-Profilaktycznego i 

uzyskania oczekiwanych efektów konieczna jest współpraca z rodzicami. 

Rodzice pełnią główną rolę w wychowaniu dzieci. Szkoła wspomaga ich w tej 

pracy. Rodzice są dla nauczycieli i dyrektora równorzędnymi partnerami w 

dyskusji i trosce o dobro dziecka, dlatego: 

 powinni być zadowoleni z działań, które podejmuje szkoła 

 muszą mieć czas na uczestnictwo w pracach szkoły 

 mają możliwość wyrażania swojej aprobaty, ale i krytyki 

 muszą mieć poczucie niezbędności. 

  

 

Współpraca z rodzicami w realizacji procesu wychowania będzie polegać na: 

 

 stałej współpracy z Radą Rodziców 

 systematycznym informowaniu rodziców o postępach w nauce i zachowaniu 

uczniów 

 włączeniu rodziców do realizacji planu dydaktyczno - wychowawczego 

 wspólnej organizacji wycieczek, uroczystości szkolnych i klasowych 

 współpracy w zapobieganiu demoralizacji 

 pomocy w zrozumieniu problemów okresu dojrzewania młodzieży 

 preferowaniu zasad zdrowego stylu życia / np. prawidłowa organizacja 

miejsca pracy i wypoczynku dziecka, niepalenie tytoniu w pomieszczeniach 

mieszkalnych/ 

 współodpowiedzialności za niepowodzenia szkolne 

 pomocy w gromadzeniu środków finansowych uzupełniających potrzeby 
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finansowe szkoły 

 wzajemnym szacunku, zaufaniu i życzliwości 

 

Formy ewaluacji programu wychowawczego: 

 

 posiedzenia Rady Pedagogicznej – omawianie problemów wychowawczych 

 ankiety i rozmowy z uczniami i ich rodzicami 

 obserwacja rozwoju aktywności środowiska lokalnego w życiu szkoły 

 analiza działalności samorządu szkolnego, pedagoga i zespołu 

wychowawczego Szkoły Podstawowej 

 wspólne konferencje Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców poświęcone 

ocenie i modyfikacji programu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


