
 

 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny 

realizowany w roku szkolnym 2020/2021 

w Szkole Podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Babicy 

 

 

(…) Odpowiedź na wszystko odnajdziesz kolego 

W poezji patrona – Księdza Jana Twardowskiego 

On uczy nas patrzeć na piękny ten świat 

Przez pryzmat szkolnych lat (…) 

                                                      Hymn Szkoły Podstawowej w Babicy  



 

 

 

PODSTAWY  PRAWNE 

SZKOLNEGO  PROGRAMU  WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 roku ( art. 48, art. 54, art. 72 ). 

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe. 

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną.. 

4. Ustawa – Karta Nauczyciela Dz.U. z 2014 roku , poz 191 z późniejszymi zmianami. 

5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego. 

6. Konkordat Dz.U. z 1998 rok Nr 51, poz. 318. 

7. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. 

8. Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Politycznych. 

9. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17.11.1998 r.  

10.  Ustawa o systemie oświaty z dnia 7.09.1991 r. (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zmianami)- art.54 ust.2 pkt 1.  

11. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 

r. Nr 120, poz. 526, z późn. zm., art. 33 ).  

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 czerwca 2017 r. w sprawie sposobu nauczania szkolnego oraz zakresu treści 

dotyczących wiedzy o życiu seksualnym człowieka, o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa, o wartości rodziny, życia 

w fazie prenatalnej oraz metodach i środkach świadomej prokreacji zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego (Dz. U. z 

1999 r. Nr 67, z późn. zm.)  

13. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 1996 r. w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności w zakresie 

promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym (Dz. U. Nr 112, poz. 537).  

14. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. Nr 35, poz. 230 i ost. zm. z 

25 czerwca 2002 r. Dz. U. Nr 84, poz. 763).  

15. Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 1998 r. w sprawie przeciwdziałania i zwalczania zjawisk patologicznych wśród 

nieletnich.  

16. Rezolucja Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 sierpnia 1997 r. w sprawie opracowania rządowego programu zapobiegania i 

eliminowania zjawiska wykorzystania seksualnego nieletnich (Monitor Polski Nr 50 poz. 476). 



 

 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie szczególnych form działalności 

wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniem (Dz. U. Nr 26, poz. 226). 

18. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 10, poz. 

55).  

19. Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2010 r. Nr 33, poz. 178, z późn. zm.).  

20. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013 r., poz. 532).  

21. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r., ze zmianami z 14 maja 2014 oraz 26 czerwca 2016 w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 

977).  

22. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i 

opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U., poz. 1113).  

23. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

24. Szkolny Zestaw Programów Nauczania.  

25. Status Szkoły Podstawowej w Babicy. 

 

  

 

Adresatami programu wychowawczo – profilaktycznego są: 

 

 uczniowie  Szkoły Podstawowej w Babicy: 
 

a) dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego; 

b) uczniowie klas I - III; 

c) uczniowie klas IV – VIII. 

 

 



 

 

Podstawę do opracowania Szkolnego programu wychowawczo- profilaktycznego stanowią wytyczne polityki 

oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021 
 

1. Wyposażenie uczniów w wiedzę dotyczącą zdrowego stylu życia. 

2. Integracja klasy -  stworzenie życzliwej atmosfery w klasie. Kształcenie kompetencji społecznych.  

3. Kształcenie zawodowe młodzieży szkolnej opartej na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego. 

4. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów Internetu w tym mediów społecznościowych (spotkania profilaktyczne, szkoleniowe) 

5. Odchody 120 - lecia Szkoły - kształtowanie postaw społecznych. 

6. Bezpieczeństwo w szkole i poza szkołą – procedury. 

 

Wstęp 
 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny realizowany w Szkole Podstawowej w Babicy opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę 

Pedagogiczną i Radę Rodziców. Treści Programu Wychowawczo-Profilaktycznego są zgodne z założeniami Statutem Szkoły                                         i 

Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania i Oceny Zachowania. Celem programu jest holistyczny rozwój osobowościowy ucznia przy 

systematycznej pracy z rodzicami i otoczeniem społecznym.  

 

Zadania oraz celu programu zostały opracowane na podstawie analizy dokumentacji szkolnych, obserwacji i diagnozy potrzeb uczniów.  

 

Sylwetka absolwenta szkoły podstawowej w Babicy: 

Sfera fizyczna: 

 Prowadzi zdrowy styl życia. 

 Jest wolny od uzależnień i zachowań ryzykownych zagrażających zdrowiu. 

 Potrafi konstruktywnie radzić sobie ze stresem. 

 

 



 

 

Sfera psychiczna: 

 Zna swoje mocne i słabe strony. 

 Jest pozytywnie nastawiony do ludzi i świata. 

 Jest aktywny, kreatywny, rozwija swoje zainteresowania oraz pasje. 

 Poszerza swoje wiadomości, korzystając z różnych źródeł informacji. 

 Potrafi wykorzystywać zdobytą wiedzę w praktyce.  

 Potrafi świadomie podejmować właściwe decyzje oraz rozwiązywać problemy na miarę własnego doświadczenia, ze świadomością ich 

konsekwencji. 

 Skutecznie działa w sytuacji postawionych przed nim zadań: jest odpowiedzialny, pracowity i rzetelny.  

 Jest wrażliwy na potrzeby innych.  

 

Sfera społeczna: 

 Jest tolerancyjny i otwarty na drugiego człowieka. 

 Jest wrażliwy na krzywdę ludzi i zwierząt, wie, jak reagować w sytuacjach kryzysowych. 

 Potrafi współpracować w grupie, respektując prawa innych. 

 Potrafi być pomocny, angażuje się w działania na rzecz innych. 

 Przestrzega zasad kultury osobistej, potrafi stawiać granice, potrafi być asertywny i odważny w relacjach z innymi. 

 

Wartości: 

 Cechuje go uczciwość i normy właściwego zachowania. 

 Kulturalne zachowanie ucznia w szkole i poza szkołą.  

 Zna swoje prawa i obowiązki. 

 Jest patriotą. Szanuje symbole narodowe Rzeczpospolitej Polskiej, zna i rozumie wartości patriotyczne oraz tradycje narodowe, jest 

świadomym obywatelem miasta, regionu, ojczyzny i Europy. 

 Prowadzi zdrowy i ekologiczny styl życia oraz aktywnie spędza wolny czas. 

 

 

 



 

 

Cele programu: 

 

1. Wspomaganie ucznia w osiąganiu sukcesu edukacyjnego. 

2. Uczenie samodzielności, twórczego myślenia, skutecznego komunikowania się, współdziałania w zespole, a także motywacji do 

poszukiwania nowych rozwiązań. 

3. Wspieranie rozwoju osobowości młodego człowieka w sferze psychicznej i duchowej oraz wspieranie rozwoju fizycznego. 

4. Rozwijanie umiejętności społecznych umożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w relacjach międzyludzkich.  

5. Przeciwdziałanie uzależnieniom od środków psychoaktywnych i uzależnieniom w sieci.  

6. Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym, w tym cyberprzemocy, kształtowanie umiejętność konstruktywnego rozwiązywania 

konfliktów. 

7. Kształtowanie postaw prozdrowotnych uczniów, w tym wyrabianie nawyków higienicznych, prawidłowego odżywiania się oraz 

uświadomienie korzyści płynących z aktywności fizycznej. 

8. Kształtowanie postaw patriotycznych. 

9. Podniesienie świadomości  rodziców na temat zagrożeń w rozwoju dzieci i młodzieży. 

 

Wykaz uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych  

Wykaz uroczystości, wydarzeń i imprez ogólnoszkolnych zgodny z opracowanym na każdy rok szkolny kalendarzem imprez i uroczystości  

szkolnych. 

 

 

Osoby odpowiedzialne za realizację programu  

 wychowawcy klas, nauczyciele poszczególnych przedmiotów nauczania, wychowawcy oddziału przedszkolnego opiekunowie organizacji 

szkolnych, pedagog szkolny, nauczyciele prowadzący koła zainteresowań, wychowawcy świetlicy szkolnej oraz pozostali pracownicy 

szkoły. 

 



 

 

Osoby i instytucja wspierające realizację programu 

 

 Dyrektor Szkoły, nauczyciele, rodzice, Rada Rodziców, Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Wadowicach, pedagog szkolny, 

Policja, Parafia Rzymskokatolicka w Witanowicach, nauczyciel religii, pielęgniarka środowiskowa.  

 

Przyjęte cele główne i szczegółowe programu, zadania oraz formy jego realizacji przedstawiono w tabeli poniżej  

 

 

Obszar 

 

Zadania 

 

Sposób realizacji 

 

Odpowiedzialni 

 

Termin 

 

 

         Zdrowie 

 

Ukształtowanie u 

uczniów właściwych 

postaw prozdrowotnych 

 

1. Profilaktyka zagrożeń wynikających z zażywania 

środków psychoaktywnych. 

2. Rozwijanie umiejętności żywieniowych 

sprzyjających rozwojowi fizycznemu i 

psychicznemu. 

3. Dbanie o aktywność fizyczną i właściwy rozwój 

ucznia. 

4. Kształtowanie umiejętności zachowania w 

sytuacjach zagrożenia życia, udzielania pierwszej 

pomocy w nagłych wypadkach. 

 

Rozwijanie 

zainteresowań 

turystycznych poprzez 

uczestnictwo w rajdach          

i wycieczkach, zajęciach 

warsztatowych, prelekcje 

oraz:  

 

- zawody sportowe 

 

- zajęcia edukacyjne 

 

- spotkania z pielęgniarką 

 

- udział w konkursach 

 

- akcje promujące 

zdrowie, np.; V edycja 

 

bank żywności 

 

pielęgniarka 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

policja  

 

sanepid  

 

 

 

 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w 

którym zdrowie należy do jednych z 

najważniejszych wartości w życiu; - propagowanie 

zdrowego stylu życia;  

6. Wskazywanie sposobów umiejętnego 

zagospodarowania i spędzania czasu wolnego;  

7. Wskazywanie zasad zdrowego odżywiania się 

oraz wdrażanie do aktywnego spędzania czasu 

wolnego 

8. Bogacenie wiedzy uczniów dotyczącej higieny 

zdrowia psychicznego i fizycznego (higiena 

osobista, dbałość o wygląd zewnętrzny, higiena 

uczenia się). 

9. Podnoszenie poziomu świadomości uczniów 

dotyczącej racjonalnego i zdrowego odżywiania się. 

Europejskiego Tygodnia 

Sportu „ Be Active”. 

 

Program antytytoniowej 

edukacji zdrowotnej – „ 

Bieg po zdrowie” 

Program dla szkół 

podstawowych klasa I – 

V ( mleko, warzywa i 

owoce). 

Realizacja profilaktyki 

zdrowego uzębienia 

(fluoryzacja). 

Rozwój sprawności 

fizycznej poprzez czynny 

udział w lekcjach WF, 

SKS i zawodach 

sportowych. 

Udział w akcjach  

proekologicznych 

mających na celu 

ochronę środowiska 

naturalnego,  np.: 

Sprzątanie świata, Dzień 

Ziemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Życie w 

społeczeństwie 

 

Relacje- postawy 

społeczne, wartość, 

uczestnictwo w kulturze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Rozwijanie poczucia przynależności do 

społeczności lokalnej, Ojczyzny, społeczności 

europejskiej. 

2. Kształtowanie umiejętności asertywności, 

tolerancji, kompromisu i empatii w kontaktach 

interpersonalnych. 

3. Uczenie działania zespołowego, współpracy, 

tworzenia klimatu dialogu i efektywnej współpracy, 

umiejętności słuchania innych i rozumienia ich 

poglądów. 

4. Kształtowanie poczucia odpowiedzialności.  

5. Wdrażanie do przestrzegania norm współżycia 

społecznego. 

6. Wytworzenie potrzeby aktywnego udziału w 

życiu szkoły. 

7. Wspomaganie umiejętności samopoznania                     

i samooceny.  

8. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i 

świadomości obywatelskiej. Wpajanie szacunku dla 

tradycji i historii oraz symboli narodowych. 

 

- zajęcia integracyjne 

- zajęcia warsztatowe 

- indywidualne rozmowy 

z uczniami 

- konkursy szkolne i 

pozaszkolne 

- uroczyste obchody 

świąt narodowych, 

ważnych wydarzeń 

historycznych i 

religijnych 

- okolicznościowe 

imprezy szkolne 

- wyjazdy do kina, teatru, 

wizyty w muzeach,  

- wycieczki szkolne, 

-prezentacje okazjonalnej 

twórczości dziecięcej,  

- podtrzymywanie 

tradycji szkoły, np.; 

Dzień Patrona Szkoły, 

kronika szkoły.  

 

- dyrekcja 

- wychowawcy 

- nauczyciele 

 

 

Cały rok 

 

 

 

 

14.10. 2020 

r. 

 

11.11.2020 

r.  

 

3. 05. 2021 

r. 

 

18.05.2021 

r. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Rozwijanie umiejętności uczestnictwa w kulturze 

10. Popularyzowanie dnia patrona szkoły. 

11.Udział w uroczystościach gminnych z okazji 

Narodowego Święta Niepodległości. 

12. Udział w uroczystościach gminnych z okazji 

Święta Narodowego Trzeciego Maja. 

13. Udział w zjeździe szkół im. Ks. Jana 

Twardowskiego w Warszawie. 

14.Uczestnictwo w uroczystości z okazji 120 – lecia 

szkoły.  

15. Współpraca z instytucjami lokalnymi: biblioteka. 

Policja, parafia. 

16. udział w akcjach charytatywnych i 

ekologicznych na rzecz środowiska szkolnego i 

lokalnego.  

 



 

 

 

17. Eliminowanie z życia szkoły agresji. 

18. Wpajanie postawy asertywności, umiejętność 

dbania o własne dobro. 

19. Udzielanie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej. 

20. Monitorowanie frekwencji uczniów 

21. Poznanie środowiska rodzinnego uczniów. 

22. Podniesienie kompetencji wychowawczych 

rodziców/opiekunów prawnych. 

23. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania 

zagrożeń związanych z korzystania z Internetu i 

mediów społecznościowych. 

24. Dzień bezpiecznego Internetu. 

25. Eliminowanie cyberprzemocy. 

26. Uświadomienie uczniom faktu, że anonimowość 

w sieci jest tylko pozorna. 

27. Uświadamianie o negatywnym wpływie 

środków psychoaktywnych. 

28. Zwiększanie bezpieczeństwa uczniów w szkole i 

poza szkołą. 

 

- spotkanie informacje z 

policjantem dotyczące 

przemocy w sieci (dla 

rodziców i dzieci) 

- rozmowy indywidualne 

- lekcje wychowawcze 

- zebrania z rodzicami 

- zajęcia i rozmowy z 

pedagogiem 

- lekcje przedmiotowe 

- warsztaty 

- gazetki profilaktyczne 

 

-wychowawcy 

- nauczyciele 

- pedagog 

-policjant 

- Pani D. Oboza 

- nauczyciel 

informatyki 

  

Cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luty 



 

 

29. Kształtowanie umiejętności samodzielnego, 

codziennego dbania o własne bezpieczeństwo. 

30. „ Zagrożenia w sieci” – prelekcja. 

31. Działania profilaktyczne dotyczące procedur 

zachowania w  sytuacjach kryzysowych i 

nadzwyczajnych. Wzmocnienie współpracy 

pomiędzy szkołą a rodzicami przez utworzenie tzw. 

anonimowej skrzynki na sygnały. 

 
 

Integrowanie działań 

szkoły  z rodzinami  

uczniów oraz 

środowiskiem lokalnym 

 

1. Wzrost efektywności działań pracy szkoły. 

2. Poprawa wyników edukacyjnych dzieci. 

3. Wzrost samooceny i  krytycyzmu względem 

siebie i  innych. 

4. Rodzice znają kryteria oceniania w klasach I – III 

oraz ze poszczególnych przedmiotów nauczania w 

klasach IV – VIII 

5. Rodzice znają kryteria oceny zachowania. 

Rodzice znają regulaminy obowiązujące ucznia w 

szkolne. 

 

Rodzice współpracują z 

pedagogiem szkolnym i z 

opiekunami organizacji 

szkolnych. 

 

Praca z dziećmi na 

zajęciach 

wyrównawczych. 

 

Rozmowy indywidualne 

z rodzicami. 

 

dyrektor 

szkoły 

 

wychowawcy  

 

Cały rok 

szkolny  



 

 

  

Nawiązanie współpracy 

wychowawcy 

z pedagogiem, 

wychowawcami 

świetlicy, pielęgniarką 

szkolną i innymi 

osobami. 

 

Kierowanie uczniów z 

deficytami rozwojowymi 

do PP-P. 

 

 

Budowanie więzi 

koleżeńskich  oraz  

współdziałania  w  

grupie  rówieśniczej, 

uczenie zachowań 

wobec uczniów 

niepełnosprawnych  

oraz  potrzebujących 

pomocy  w  różnych  

sytuacjach. Stwarzanie 

sytuacji w klasie i w 

szkole integrujących 

grupę rówieśniczą. 

 

 

1. Wypracowanie właściwych postaw, zachowań 

wobec innych. 

2. Wzrost  u uczniów wrażliwości i tolerancji 

wobec innych. 

3. Uczniowie potrafią zorganizować pomoc 

koleżeńską. 

4. Uczniowie są względem siebie uczynni. 

uczestniczy we wspólnych grach i zabawach 

integracyjnych dla klas młodszych. 

5. Biorą aktywny udział w spotkaniach, 

uroczystościach klasowych i szkolnych. 

8. Biorą aktywny udział w życiu klasy. 

9. Wzorowo wypełnia obowiązki ucznia. 

 

Pogadanki w klasie na 

temat funkcjonowania w 

społeczeństwie osób 

niepełno-sprawnych. 

 

Uczenie tolerancji wobec 

nich, obcowania z nimi  

oraz  na temat  

usłużności względem 

kolegów z grupy, 

potrzebujących pomocy. 

 

pedagog, 

 

rodzice, 

 

nauczyciele, 

 

wychowawcy, 

 

Samorząd 

Szkolny 

 

Cały rok 

szkolny  

 

Rozwijanie zachowań 

asertywnych w 

przypadku 

 

1. Nabycie umiejętności mówienia „nie” na 

patologiczne propozycje zachowań. 

 

 

Pogadanki z dziećmi nt. 

asertywnego zachowania. 

 

 
wychowawca 

wych.  

świetlicy 

 

W ciągu  

roku  wg  

potrzeb 



 

 

niewłaściwych 

propozycji: palenie 

papierosów, spożywanie  

alkoholu, agresywne 

zachowania, 

wymuszanie, 

niewłaściwe zachowanie 

na drodze, 

niebezpieczne zabawy. 

 

 

2. Uczestniczy w rozmowach na temat 

bezpieczeństwa, zdrowia, higieny. 

 

3. Darzy zaufaniem wychowawcę, rodziców.   

 

4. Wie, gdzie szukać pomocy w sytuacji zagrożenia. 

 

5. Wie, w jakich  sytuacjach życiowych mówić 

„nie”. 

 

6. Uczestniczy w spotkaniach z policjantem. 

 

7.  Nabycie przez uczniów umiejętności wyrażania 

negatywnych uczuć bez agresji. 

 

8. Wdrażanie  do  umiejętności  prowadzenia  

dyskusji. 

 

9. Uczeń  wie jak się ma  właściwie  zachować        

w  różnych  sytuacjach  życiowych. 

 

10. Uczniowie potrafią zgodnie współdziałać                   

w grupie. 

 

11. Uczeń wie, co to znaczy być asertywnym. 

 

12. Bierze udział w zajęciach dydaktyczno – 

wychowawczych  organizowanych. 

 

13. Uczestniczy w akcjach, konkursach na rzecz 

zdrowego stylu życia. 

 

Filmy edukacyjne na 

temat złego zachowania 

na drodze; 

Spotkania z policjantem. 

 

Kształtowanie 

właściwych postaw 

wobec sytuacji 

zagrożenia dla zdrowia i 

życia, przez co uczeń wie 

jak ma się zachować. 

 

Wdrażanie do 

zachowania 

bezpieczeństwa w drodze 

do szkoły, zabaw 

zimowych oraz 

spędzania wolnego czasu 

nad wodą. 

 

Ukazanie sposobów i 

wyrażania własnych 

uczuć, potrzeb i myśli. 

 

Pogadania nt. 

zachowania się w 

różnych sytuacjach.  

 

Kształtowanie 

umiejętności takich jak: - 

skuteczne 

 

pedagog 

 

dyrektor 

szkoły 

 

rodzice 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

pielęgniarka  

 

PP-P 

 

 

wrzesień,  

luty,  

czerwiec  

każdego  

roku 

 

cały 

na  bieżąco 

w ciągu 

roku 

szkolnego 



 

 

14.Właściwie reaguje na niestosowne zachowanie 

rówieśników. 

 

15.Odpowiedzialnie powie NIE w sytuacji 

nieadekwatnej do pozytywnych zachowań – relacji 

rówieśniczych. 

 

16. Przeciwdziała uzależnieniom – jest asertywny                 

i aktywnie uczestniczy w akcjach, konkursach 

profilaktycznych. 

komunikowanie się z 

otoczeniem, aktywne 

słuchanie, wyrażanie 

własnych odczuć, 

prawidłowego 

reagowania w różnych 

sytuacjach – poprzez 

organizowanie 

uczestniczenie w 

różnorodnych akcjach, 

konkursach, programach 

profilaktycznych. 

 

Wychowanie uczniów 

przestrzegając praw 

dziecka, człowieka i 

zasad zawartych w: 

Konstytucji RP, 

Powszechnej Deklaracji 

Praw Człowieka, 

Dekalogu, Statucie. 

Uznajemy i 

przekazujemy 

młodzieży 

najważniejsze wartości. 

 

 

1.Zna swoje prawa i obowiązki szkolne. 

 

2.Przestrzega i dobrze wypełnia swoje obowiązki. 

 

3.Zna zasady punktowej oceny swojego zachowania                 

i wykonywania zadań. 

 

4.Zna system nagród i kar obowiązujący w szkole. 

 

5.Jest zapoznany  z punktową skalą oceny                           

z zachowania. 

 

6.Zna i przestrzega wszystkie regulaminy szkolne. 

 

7.Jako uczeń – godnie reprezentuje szkołę. 

 

8.Ma poczucie własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości. 

 

Zapoznanie z 

dokumentami.  

 

Przypomnienie treści 

dokumentu. 

 

Zapoznanie uczniów                

z obowiązującymi w 

szkole regulaminami 

oraz wdrażanie do ich 

przestrzegania. 

 

Zapoznanie ucznia z jego 

prawami i obowiązkami. 

Wychowanie uczniów w 

duchu wartości. 

 
rodzice, 

 

 pedagog  

 

wychowawca 

nauczyciele 

 

Zapoznanie 

we 

wrześniu, 

realizacja 

bieżąca  

w roku 

szkolnym 



 

 

 

Kształtowanie i 

wzbogacanie świata 

duchowego ucznia oraz 

kształtowanie 

wrażliwości estetycznej. 

Zapoznanie uczniów z  

dziełami wielkich 

twórców. 

 

1.Aktywnie uczestniczą w życiu kulturalnym 

szkoły. 

 

2. Uczniowie są wrażliwi na piękno dzieł sztuki. 

 

3. Rozwijają swoje talenty poprzez uczęszczanie na 

zajęcia o charakterze artystycznym. 

 

4. Mają poczucie własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości. 

 

Organizowanie 

wyjazdów do kina, 

teatru. 

 

Zwiedzanie muzeum                

i wystaw 

 

Organizowanie 

wycieczek szkolnych. 

 

Organizowanie i udział              

w różnorodnych 

konkursach. 

 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele, 

 

wych. 

świetlicy 

 

pedagog 

 

rodzice, 

 

Wg potrzeb 

w ciągu 

roku 

szkolnego 

 
Kształtowanie 

umiejętności 

zachowania się zgodnie 

z przyjętymi zasadami. 

Kształtowanie  poczucia 

własnej wartości  i 

umiejętności wyrażania 

swoich emocji. 

 

1.Przejawianie przez uczniów właściwego 

zachowania w miejscach publicznych. 

 

2. Wzrost właściwych form spędzania czasu 

wolnego. 

 

3.Wzrost kultury osobistej. 

 

4.Zrozumienie przez uczniów czym jest obowiązek. 

 

5.Umiejętnie wywiązują się ze swoich 

obowiązków. 

 

6.Ma zaufanie do nauczycieli i rodziców. 

 

 

Konsekwentne 

przestrzeganie 

właściwego zachowania 

się w szkole, miejscach 

publicznych, środkach 

lokomocji.  

 

 Wdrażanie do 

przestrzegania form 

grzecznościowych na co 

dzień. 

 

 
nauczyciele   

 

pedagog 

 

rodzice 

 

Na bieżąco 

cały rok wg 

kalendarza 

imprez 

szkolnych, 

klasowych, 

treści 

programu 

nauczania 

oraz 

zaistniałych 

sytuacji. 



 

 

7. Właściwie zachowuje się w sytuacjach 

konfliktowych. 

 

8. Nie stwarza sytuacji konfliktowych oraz unika 

ich. 

 

9. Chętnie uczestniczy w akcjach i konkursach 

propagujących właściwe zachowanie się w różnych 

sytuacjach życiowych. 

 

10. Stara się być dobrym kolegą. 

 

11. Dąży do rozwiązywania konfliktów na drodze 

negocjacji, dyskusji. 

 

12.Właściwie reaguje na konsekwencje, jakie 

ponosi z racji niestosownego zachowania wobec 

innych. 

 
Przekazywanie uczniom 

wiedzę o systemie 

edukacji, 

możliwościach 

kształcenia i 

doskonalenia. 

Uczeń planuje swoją 

karierę zawodową. 

 

 

1. Wzrost kultury osobistej. 

 

2. Uczeń rozwija procesy poznawcze, 

zainteresowania, talent. 

 

3. Uczeń poznaje różne zawody i kierunki 

kształcenia. 

 

4. Uczestniczy w spotkaniach z pedagogiem 

szkolnym i świadomie korzysta z jego rad, co do 

wyboru dalszej drogi kształcenia. 

 

5. Uczestniczy w targach edukacyjnych. 

 

Organizowanie spotkań z 

pedagogiem, 

psychologiem, doradcą 

zawodowym i 

prowadzenie rozmów, 

warsztatów dotyczących 

przyszłego wyboru 

szkoły i zawodu.  

 

Udział w programie 

planowania kariery 

zawodowej uczniów; 

 

 
dyrektor 

szkoły 

  

pedagog 

 

wychowawca 

 

 Poradnia 

Psych- 

Pedagogiczna 

 

doradca 

zawodowy 

 

W ciągu 

roku 

szkolnego , 

 

wg potrzeb 



 

 

6. Poznaje oferty edukacyjne szkół średnich – 

licealnych i zawodowych. 

 

7. Rozmawia z nauczycielami i rodzicami na temat 

wyboru szkoły i zawodu. 

 

8. Jest świadomy swoich edukacyjnych możliwości. 

Korzysta z poradnictwa zawodowego 

organizowanego w szkole. 

Kreślenie predyspozycji 

zawodowych. 

 

Udział uczniów w  

Otwartych Szkół. 

 

Udział w zajęciach 

edukacyjnych. 

 

Rozwijanie  

zainteresowań uczniów 

związanych z 

funkcjonowaniem  

wolnego rynku. 

 

Organizowanie spotkań z 

pedagogiem i 

prowadzenie rozmów na 

temat wyboru szkoły 

średniej i zawodu. 

 

 

Wdrażanie uczniów do 

świadomego 

i bezpiecznego 

uczestnictwa w ruchu 

drogowym oraz 

przekazywanie im 

zasad 

zachowania BHP                   

w szkole. 

 

 

1.Uczeń wie, jak ma się zachować w sytuacji 

zagrożenia życia. 

 

2. Zna  zasady  bezpiecznego  poruszania  się  po  

szosie,  po  okolicy,  po  szkole   

i  jej  otoczeniu. 

 

3. Uczeń  jest  posiadaczem  karty  rowerowej lub 

motorowerowej; 

 

Prowadzenie zajęć oraz 

organizacja kursu na 

kartę rowerową                       

i motorowerową.  

 

 Zorganizowanie 

spotkania z policjantem.. 

 

Udział w akcjach                  

i konkursach 

 

 

rodzice 

  

policjant 

 

nauczyciel 

techniki 

 

wychowawcy 

 

Cały rok 



 

 

Uczeń udzieli pierwszej pomocy przedmedycznej i 

wezwie pomoc. 

dotyczących 

bezpieczeństwa.    

 

Nauka udzielania 

pierwszej pomocy. 

 

 

 

Zapoznanie z prawami 

i obowiązkami ucznia 

oraz dążenie do ich 

przestrzegania. 

 

 

1.Zna swoje prawa i obowiązki szkolne. 

 

2.Przestrzega i dobrze wypełnia swoje obowiązki.  

 

3.Zna zasady punktowej oceny swojego 

zachowania i wykonywania zadań. 

 

4.Zna system nagród i kar obowiązujący w szkole; 

 

5. Jest zapoznany z punktową skalą oceny z 

zachowania. 

 

6. Zna i przestrzega wszystkie regulaminy szkolne. 

 

7.Jako uczeń – godnie reprezentuje szkołę ( w dni 

uroczyste nosi  strój galowy ). 

 

8. Wie, kim jest i co sobą reprezentuje. 

Ma poczucie własnej wartości i wiary w swoje 

możliwości. 

 

 

 

Zapoznanie uczniów z 

ich prawami i 

obowiązkami jako 

dziecka i ucznia. 

 

Prowadzenie pogadanek    

i dyskusji na temat ich 

praw i obowiązków. 

 

Zapoznanie uczniów            

z regulaminami 

obowiązującymi                        

w szkole. 

 

wychowawca 

 

pedagog 

 

rodzice 

 

Samorząd 

Uczniowski 

 

Wrzesień 

 

Realizacja 

bieżąca 



 

 

 

Promowanie 

kulturalnego 

zachowania się na co 

dzień oraz 

kształtowanie 

umiejętności 

rozwiązywania 

konfliktów bez użycia 

agresji słownej i 

fizycznej. 

 

 

1.Zachowuje kulturalną postawę osobistą wobec 

wszystkich pracowników szkoły i kolegów. 

 

2.Jego zachowanie jest kulturalne. 

 

3.Dba o piękno mowy i nie używa wulgaryzmów. 

 

4.Nie zachowuje się agresywnie wobec kolegów i 

przedmiotów. 

 

5.Okazuje szacunek  wszystkim osobom. 

Zna system nagród i kar. 

 

Organizowanie 

pogadanek, dyskusji na 

temat negatywnych 

zachowań względem 

siebie i innych. 

 

Organizowanie 

warsztatów 

profilaktycznych. 

 

Organizowanie akcji 

profilaktycznych 

 

Udział w konkursach. 

 

Zorganizowanie dnia 

wzajemnej uprzejmości. 

 

Projektowanie i 

wykonanie gazetek 

ściennych i plakatów 

profilaktycznych. 

 

Organizowanie gier, 

zabaw, zawodów 

sportowych jako sposoby 

eliminowania 

negatywnych zachowań. 

 

 

 

 

dyrektor szkoły 

 

rodzice 

 

pedagog 

 

wychowawca 

 

nauczyciele 

 

 

 

 

Cały rok 

szkolny 



 

 

 
Otacza opieką miejsca 

pamięci w swojej 

miejscowości – jest 

lokalnym patriotą. 

 

 
1.Darzy pamięciom poległych żołnierzy, bliskich 

zmarłych, krewnych, walczących w obronie 

ojczyzny oraz byłych nauczycieli. 

 

2.Darzy szacunkiem miejsca pamięci narodowej. 

Porządkuje miejsca pamięci, pali znicze, składa 

kwiaty. 

 
Uczestniczy w apelach i 

patriotycznych 

uroczystościach 

szkolnych. 

 

Porządkowanie i dbanie 

o miejsca pamięci  – 

groby, pomniki. 

 

Organizowanie 

wyjazdów do miejsc 

pamięci narodowej             

( pomniki, muzea, 

wystawy ). 

 

wychowawca 

nauczyciele 

rodzice 

dyrektor szkoły 

 

 

W ciągu roku 

szkolnego – 

realizacja 

bieżąca i wg 

potrzeb 

 

Wg 

kalendarza 

uroczystości 

szkolnych 

 

Integrowanie działań 

szkoły z rodzinami 

uczniów oraz 

środowiskiem 

lokalnym. 

Wychowywanie dzieci  

i młodzieży 

współpracując 

rodzicami. 

 
1.Zapewnienie odpowiedniego wzajemnego 

wsparcia szkoły  

i rodziny. 

 

2.Wspierają  wychowawcę  

w działaniach wychowawczych. 

 

3.Rodzice angażują się we współorganizowanie 

oraz finansowanie uroczystości klasowych i 

szkolnych. 

 

4.Rodzice podejmują działania usprawniające 

pracę w klasach i w szkole. 

 

 

Angażowanie rodziców 

do współorganizowania 

uroczystości klasowych  

i szkolnych oraz działań 

usprawniających pracę 

klasy i szkoły. 

 

Organizowanie zebrań z 

rodzicami i konsultacji 

indywidualnych. 

 

Organizowanie imprez 

dla dzieci  

z udziałem rodziców. 

 

 
dyrektor 

Szkoły 

 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

 

pedagog 

 

wychowawcy 

świetlicy  

szkolnej 

 

wychowawca 

oddziału 

przedszkolnego 

 

Na br. w 

ciągu roku 

szkolnego 

oraz wg 

potrzeb  

 

 

Koniec I , II 

półrocza 

 

 

Po 

uzgodnieniu 

z dyrekcją 

szkoły 

 



 

 

5.Rodzice uczestniczą w zebraniach szkolnych i 

klasowych, konsultacjach indywidualnych 

organizowanych przez wychowawców. 

 

6.Rodzice uczestniczą w zajęciach otwartych. 
 

7.Współpracują z pedagogiem szkolnym. 

 

8.Współpracują z opiekunami organizacji 

szkolnych. 

 

9.Współpracują z Dyrektorem Szkoły. 

zapewnienie odpowiedniego wzajemnego 

wsparcia szkoły i rodziny. 

 

10.Dobry kontakt nauczycieli i dyrekcji 

z rodzicami uczniów. 

 

11.Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu 

społeczności szkolnej; 

 

12. Wspierają wychowawcę 

w działaniach wychowawczych. 

 

13. Rodzice znają problemy wychowawcze 

dotyczące swojego dziecka i szukają dróg 

rozwiązania problemu. 

 

14. Rodzice angażują się we współorganizowanie 

oraz finansowanie uroczystości klasowych i 

szkolnych. 

 

Organizowanie zajęć 

otwartych dla rodziców. 

 

Zapoznanie rodziców z 

propozycją zajęć 

pozalekcyjnych i 

zachęcanie uczniów do 

uczestnictwa w tych 

zajęciach. 

 

Współdziałanie z 

Biblioteką  Publiczną w 

organizowaniu imprez 

kulturalnych dla dzieci 

oraz współpraca z 

organizacjami lokalnymi.  

 

Organizowanie ogólnych 

zebrań dyrektora oraz 

wychowawców z 

rodzicami. 

 

Organizowanie spotkań 

indywidualnych. 

Angażowanie rodziców 

do współorganizowania 

uroczystości. 

 

rodzice 

 

Wrzesień 

 

 

 

Na bieżąco 

 

 

 

I , II półrocze 

roku 

szkolnego 

 



 

 

15. Rodzice podejmują działania usprawniające 

pracę w klasach i w szkole. 

 

16. Rodzice uczestniczą w zebraniach szkolnych i 

klasowych, konsultacjach indywidualnych 

organizowanych przez wychowawców. 

 

17. Współpracują z pedagogiem szkolnym. 

 

18. Organizowanie spotkań indywidualnych. 

 

19. Angażowanie rodziców do 

współorganizowania uroczystości klasowych i 

szkolnych oraz działań usprawniających pracę 

klasy i szkoły. 

 

20. Pedagogizacja rodziców. 

 

21. Integrowanie działań szkoły z rodzinami 

uczniów oraz środowiskiem lokalnym. 

 

22. Zachęcanie rodziców do podejmowania 

działań usprawniających pracę w klasach i w 

szkole. 

 

23. Rodzice współpracują z pedagogiem szkolnym 

i z opiekunami organizacji szkolnych. 

 

24. Współpracują z Dyrektorem Szkoły. 

 
Profilaktyka zagrożeń 

 

 
1. Uświadamianie uczniów oraz rodziców 

(opiekunów prawnych) o zagrożeniach 

 
- spotkania z rodzicami, 

  



 

 

wynikających z palenia tytoniu, picia alkoholu, 

nadużywania leków, stosowania dopalaczy i 

narkotyków. 

 

2. Uświadamianie uczniów oraz rodziców o 

zagrożeniach wynikających z nadużywania 

Internetu, gier komputerowych, smartfonów, 

cyberprzemocy: 

- pogadanki na lekcjach wychowawczy, zajęciach 

komputerowych, informatyki. 

 

3. Rozpoznawanie i  eliminowanie zachowań 

agresywnych dotyczących przemocy fizycznej i 

psychicznej, w tym werbalnej: 

 

4. Udzielanie uczniom pomocy psychologiczno-

pedagogicznej na podstawie wydanych przez 

poradnię orzeczeń i opinii o uczniach. 

 

 

5. Kształtowanie postawy asertywnej u uczniów: 

- zajęcia z wychowawcą, 

- lekcje wychowania do życia w rodzinie. 

 

6. Udostępnianie nauczycielom, uczniom i 

rodzicom broszur i materiałów edukacyjnych z 

zakresu diagnozowania i eliminowania zagrożeń. 

 

 

7. Zapoznanie uczniów, nauczycieli, rodziców z 

procedurami dotyczącymi postępowania w 

- pogadanki na lekcjach 

wychowawczych, 

- informacje na 

gazetkach ściennych, 

- pogadanki z 

pedagogiemszkolnym 

- spotkania z policją, 

- spotkania ze 

specjalistami (w miarę 

potrzeb), 

 
- dyżury w czasie przerw 

międzylekcyjnych, 

- rozmowy na zajęciach z 

wychowawcą, 

- współpraca z PPP w 

Wadowicach  

- organizowanie zajęć 

korekcyjno – 

kompensacyjnych, 

- organizowanie zajęć 

rewalidacyjnych, 

- organizowanie zajęć 

logopedycznych, 

- organizowanie zajęć 

dodatkowych – 

wyrównawczych, 

- informowanie rodziców 

(opiekunów prawnych) o 

możliwościach 

udzielania pomocy 

specjalistycznej, 



 

 

sytuacjach zagrożeń wynikających z używania 

środków odurzających, papierosów, alkoholu. 

 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli, 

wychowawców w zakresie profilaktyki 

uzależnień: 

- szkolenie rady pedagogicznej. 

 

- szkolenie rady 

pedagogicznej. 

 

 

 

 

 

 

 

Ewaluacja 
 

Ewaluacja programu będzie prowadzona z zachowaniem zasady triangulacji (informacje będą uzyskiwane od wszystkich interesariuszy programu 

wychowawczo - profilaktycznego – uczniów, rodziców, grona pedagogicznego) w sposób ciągły przez cały rok szkolny. 

 

Metody zbierania danych: 

- analiza statystyk szkolnych (oceny, zachowanie, frekwencja, liczba uczniów i klas zaangażowanych w działania ujęte w harmonogramie 

programu), 

- analiza dokumentacji (dzienniki, raporty, notatki, sprawozdania), 

- analizę wytworów (efekty projektów/programów realizowanych z uczniami, gazetki, informacje ze strony internetowej szkoły), 

- badania ankietowe z zakresu diagnozy zapotrzebowania na profilaktykę w szkole dotyczące m.in.: zachowań ryzykownych, w tym 

cyberprzemocy, bezpieczeństwa w szkole, subiektywnej zmiany w poziomie umiejętności społecznych.  


