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„ Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…” 

Janusz Korczak 

 

I. WSTĘP 

 

Treści programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły Podstawowej im. Św. Jana 

Pawła II w Bedlnie wynikają z przepisów Ustawy Prawo Oświatowe oraz z treści podstawy 

programowej kształcenia ogólnego, określonej  rozporządzeniem MEN z 14 lutego 2017 roku. 

Program dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska 

lokalnego. Integruje realizowane działania wychowawcze oraz profilaktyczne.  

 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy 

potrzeb i problemów występujących w środowisku szkolnym, z uwzględnieniem: 

 obowiązujących przepisów prawa,  

 wyników ewaluacji wewnętrznej, 

 wniosków z realizacji planu nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez 

dyrektora, 

 ewaluacji wcześniejszego programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły 

realizowanego  w roku szkolnym 2021/2022, 

 diagnozy oczekiwań rodziców dotyczących celów wychowawczych stawianych 

przez rodziców w procesie wychowawczym na temat przyszłości ich dziecka oraz 

oczekiwań rodziców w stosunku do szkoły i szkolnych specjalistów w zakresie 

wspomagania dziecka w rozwoju, 
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 analizę skuteczności podejmowanych dotychczas działań profilaktycznych                   

w zakresie zagrożeń związanych z używaniem substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych substancji psychoaktywnych i zachowań 

ryzykownych, 

 oceny potencjału i możliwości rozwojowych uczniów, 

 identyfikacji środowiska lokalnego, 

 zasobów szkoły: przygotowanie merytoryczne nauczycieli do podejmowania 

działań wychowawczych i profilaktycznych, zasoby materialne (zespół boisk 

szkolnych Orlik, pracownie, sala gimnastyczna) zasoby techniczne (wyposażenie 

pracowni).  

 

Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II  

w Bedlnie obejmuje wszystkie działania i  treści o charakterze wychowawczym  

i profilaktycznym, gdzie wychowanie rozumiane jest jako proces wspomagania ucznia   

w rozwoju,  oparty na indywidualnej osobowej relacji poszanowania  godności  obu stron 

(wychowawcy, rodzica, nauczyciela oraz wychowanka), które współdziałają ze sobą, dążąc 

do osiągnięcia celów wychowania tj.  do osiągnięcia pełnej dojrzałości ucznia w czterech 

podstawowych sferach: fizycznej,  rozumianej jako prowadzenie zdrowego stylu życia; 

psychicznej (emocjonalnej i intelektualnej), która  oznacza ponoszenie odpowiedzialności za 

siebie i współodpowiedzialności za innych oraz otaczający świat; społecznej, która oznacza 

konstruktywne pełnienie ról społecznych oraz duchowej oznaczającej posiadanie systemu 

wartości oraz poczucia sensu życia i istnienia człowieka. Wychowawca w tym procesie jest 

odpowiedzialny za tworzenie warunków do rozwoju każdego ucznia, a wychowanek 

odpowiedzialny jest za korzystanie z nich.  

Program obejmuje również wszystkie działania wspomagające wychowanka w radzeniu 

sobie z trudnościami, które jednocześnie ograniczają i likwidują czynniki ryzyka, mogące 

zaburzać jego prawidłowy rozwój i zdrowe życie.  Chcemy, by nasza szkoła była bezpieczna, 

by nie dochodziło do zakłócania procesów wychowawczych, które prowadzą                                  

do dezorganizacji procesu dojrzewania dzieci i młodzieży oraz zaburzeń w zachowaniu. 

Chcemy dostarczać wszystkim odbiorcom wiarygodnych informacji na temat warunków 

zdrowego życia i występujących zagrożeń, by w konsekwencji nauczyć uczniów 

odpowiedzialności za własne wybory. Chcemy rozwijać u dzieci więzi z grupą społeczną,   

aby panowało poczucie przynależności do grupy, kształtować komunikatywność, 

kreatywność i empatię, umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, 
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uczyć odpowiedzialności, kształtując w środowisku szkolnym normy i reguły sprzyjające 

zdrowemu życiu, które jednocześnie eliminują możliwość wystąpienia dysfunkcji.   

Realizowany będzie przez wychowawców klas, podczas godzin z wychowawcą                       

oraz nauczycieli wszystkich przedmiotów, specjalistów: logopedę, oligofrenopedagoga, 

pedagoga specjalnego, terapeutę pedagogicznego, pielęgniarkę szkolną  oraz  pozostałych 

pracowników szkoły we współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Obowiązkiem 

nauczycieli wychowawców i nauczycieli przedmiotów oraz specjalistów jest opracowanie 

planów wychowawczo-profilaktycznych klas na bazie szkolnego programu wychowawczo-

profilaktycznego szkoły.  

 

II. MISJA SZKOŁY 

 

Szkoła  działa  tak, aby wprowadzić dziecko w świat wiedzy, przygotować                 

do obowiązków ucznia oraz wdrożyć do samorozwoju. Nauczyciele Szkoły Podstawowej       

w Bedlnie w pracy dydaktyczno – wychowawczej kierują się dobrem uczniów,  troszczą o ich 

bezpieczeństwo i zdrowie, kształtują właściwe postawy moralne i obywatelskie swoich 

wychowanków, wzmacniają ich poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do historii        

i tradycji  narodowych, dążą do pełnego rozwoju  osobowości swoich uczniów. Szkoła 

wspiera ten rozwój poprzez stworzenie bezpiecznej i przyjaznej atmosfery do nauki, 

uwzględniając indywidualne możliwości edukacyjne ucznia, poprzez rozpoznawanie, 

zachęcanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień i umiejętności. Podnosząc kompetencje 

czytelnicze, językowe, informatyczne szkoła  przygotowuje uczniów do przyszłego życia, 

wspiera i zachęca do podejmowania działań na rzecz środowiska społecznego                           

i  przyrodniczego, w tym  angażowanie się  w  wolontariat i działanie  zespołowe metodą 

projektu. 

 

III. WIZJA SZKOŁY 

 

Szkoła  Podstawowa w Bedlnie im. Św. Jana Pawła II jest miejscem przyjaznym, 

bezpiecznym, sprzyjającym  rozwojowi osobowości dzieci. Społeczność szkolna jest  nie 

tylko instytucją, ale także wspólnotą nauczycieli, uczniów, rodziców i pracowników. Nauka i 

praca odbywa się w atmosferze życzliwości i wzajemnego zrozumienia. Szkoła dąży do tego, 

aby jej działania wychowawcze były spójne z wychowaniem domowym. Szkoła współdziała                       

z lokalnym środowiskiem, szczególnie z organem prowadzącym i nadzorującym. 
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Podstawowym zadaniem szkoły jest wprowadzenie dzieci w świat wiedzy i wartości. 

Nadrzędnym celem pracy edukacyjnej szkoły jest wspieranie wszechstronnego rozwoju 

uczniów, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami oraz predyspozycjami tak, aby rozwijając 

sprawności intelektualne, talenty i umiejętności byli oni przygotowani do pracy i życia                   

w społeczeństwie. 

 

IV. WPROWADZENIE 

 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają          

ich wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty              

na potrzeby drugiego człowieka. 

 

Wychowanie  

Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni 

dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej. 

 

 Profilaktyka   

Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie 

czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

Profilaktyka wspomaga proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość                     

z wiedzą   i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego 

człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi posiłkować się wiedzą,                          

w której zapisane jest doświadczenie.  

 

V. GŁÓWNE CELE PROGRAMU 

 

Nadrzędnym celem programu jest wychowanie, rozumiane jako wspieranie wychowanka 

w rozwoju oraz profilaktyka rozumiana jako interwencja kompensująca niedostatki 

wychowania. Naszym celem jest kształtowanie prozdrowotnych wzorców konsumpcyjnych 

oraz umiejętności ucznia, które pozwolą radzić sobie ze sobą i z wyzwaniami świata oraz 

budowanie  jego odporności na potencjalne zagrożenia. Dążymy do ukierunkowania ucznia 

na zdobycie wiedzy i umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia  

i podejmowanie zachowań prozdrowotnych, w tym w zakresie przeciwdziałania 
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rozprzestrzenianiu się epidemii COVID-19. Działania określone w niniejszym programie 

umożliwiają  spójne środowisko wychowawcze, w którym wartości i normy życia są 

zrozumiałe dla wychowanka, w którym wychowawcy współpracują, wspierając ucznia w 

integralnym rozwoju  i osiąganiu  pełni człowieczeństwa. Podstawowym zadaniem 

realizowanego programu jest poszukiwanie sposobu wspomagania dzieci i młodzieży  

w poszanowaniu wartości, akceptowaniu, przeżywaniu i urzeczywistnianiu ich.  Działania 

wychowania i profilaktyki łączą wartości i normy, traktując „nauczanie i wychowanie jako 

respektowanie chrześcijańskiego systemu wartości, przyjmując zasady etyki jako 

uniwersalne”. W nawiązaniu do tychże zasad etyki prowadzone będą działania szkolnego 

programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

VI. CELE SZCZEGÓŁOWE 

 

 budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia, 

  kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do jednych                  

z najważniejszych wartości w życiu, 

 wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub placówką                   

oraz społecznością lokalną, 

 kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie prawidłowych 

relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków                                   

i wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów,                  

w tym wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami,  

 wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychowawców                          

oraz rodziców lub opiekunów, 

 modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych, 

 wychowanie do wartości,  

 kształtowanie postaw, 

 wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży,  

 ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole,   

 wzmacnianie poczucia własnej wartości,  

 wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów,   

 wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie,  

 rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim,   
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 rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych 

sytuacjach,  

  kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji                  

przez uczniów i wychowanków, a także norm przeciwnych podejmowaniu innych 

zachowań ryzykownych,   

 doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez uczniów                                      

i wychowanków zachowań ryzykownych,  

 propagowanie zdrowego stylu życia,  

 wskazywanie pożądanych wzorców zachowań,  

 ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów, 

 wykształcenie u uczniów, nauczycieli i rodziców postrzegania sytuacji kryzysowych 

jako szansy na „zmianę” mogącą przynieść trwałe wartości, np. umiejętność 

zapobiegania bezradności będącej początkiem pogorszenia kondycji psychicznej 

człowieka i jej negatywnych skutków (Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej 

„Jak wspierać uczniów po roku epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, 

profilaktyki i zdrowia psychicznego.”), 

 poszerzanie wiedzy uczniów na temat metod zapobiegania rozprzestrzenianiu się 

epidemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych, 

 odbudowanie i umacnianie u uczniów prawidłowego funkcjonowania w grupie 

społecznej w szkole, klasie (reintegracja), 

 utrwalanie u uczniów świadomego respektowania reguł sanitarnych przyjętych na czas 

epidemii COVID-19,                        

 wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

VII. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 

 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, 

poz. 483 ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20 listopada 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 
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 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. 

poz. 2215 ze zm.). 

 Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 

1327 ze zm.). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 

1082). 

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

alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.). 

 Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz. U. z 

2019 r. poz. 852 ze zm.). 

 Ustawa z 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania 

tytoniu i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1446 ze zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 (Dz.U. z 2020 r. poz. 1449). 

 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 

2021/2022. 

  „Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych – 

tryb pełny stacjonarny” - zbiór zaleceń uwzględniający sytuację epidemiologiczną, 

w tym dotyczących pomocy psychologicznej w sytuacji kryzysowej wywołanej 

pandemią COVID-19. 

 Statut Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie. 

 Szkolny zestaw programów nauczania. 

Ponadto wykorzystano: 

 Raport Instytutu Profilaktyki Zintegrowanej „Jak wspierać uczniów po roku 

epidemii? Wyzwania i rekomendacje dla wychowania, profilaktyki i zdrowia 

psychicznego.” – sporządzony na zlecenie MEiN (oparty na wynikach badań 

wśród uczniów, rodziców, nauczycieli w okresie 04.2000-01.2021) 

 

VIII. MODEL ABSOLWENTA 

 

Działania zawarte w programie zmierzają do ukształtowania takiego modelu absolwenta, 

którego niezależnie od posiadanych indywidualnych cech osobowości, predyspozycji                         
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i uzdolnień  cechować będzie posiadanie uniwersalnych cech warunkujących  odpowiednie 

funkcjonowanie we współczesnym świecie.   

Absolwent kończący szkołę powinien: 

 

 posiadać  odpowiedni zasób wiedzy  i umiejętności, które pozwolą uporządkować                 

i zrozumieć świat, 

 posiadać wysokie kompetencje czytelnicze, językowe, informatyczne,  

 znać świat wartości :  ofiarność, patriotyzm,  altruizm, szacunek do tradycji, 

 szanować dziedzictwo kulturowe własnego regionu, kraju  i kontynentu, 

 powinien być otwarty wobec świata i innych ludzi oraz aktywny w życiu społecznym, 

 mieć poczucie własnej wartości, dążyć do osiągnięcia sukcesu, 

 być dociekliwym i kreatywnym, 

 być uczciwym, prawdomównym i odpowiedzialnym, 

 znać i stosować normy dobrego zachowania, 

 być partnerem we wspólnej pracy, 

 dbać o zdrowie i bezpieczeństwo swoje oraz innych, 

 przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny życia, a także ochrony przed chorobami 

zakaźnymi (np. COVID-19), 

 znać zasady ochrony zdrowia psychicznego (w tym w sytuacji kryzysowej wywołanej 

epidemią COVID-19) oraz czynniki chroniące przed zagrożeniami wynikającymi                    

z długotrwałej izolacji społecznej i reżimu sanitarnego). 

 

IX. PODSTAWOWE KIERUNKI REALIZACJI POLITYKI OŚWIATOWEJ 

PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 

 

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających                          

do odpowiedzialnych decyzji. 

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny  

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie 2022 / 2023 

 10 

 

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz 

sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia 

się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy,  

w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej. 

5. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego                        

i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych                          

w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej,                        

w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych                     

w Internecie i mediach społecznościowych. 

6. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności                                

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach programu 

„Laboratoria przyszłości”. 

7. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych. 

 

X. ZADANIA WYCHOWAWCZE PROGRAMU 

 

 wspomaganie rozwoju ucznia w sferze emocjonalnej, społecznej i moralnej, 

 prawidłowe funkcjonowanie w grupie społecznej, 

 wzbudzanie poczucia przynależności do grupy, 

 rozbudzanie poczucia własnej wartości, wiary we własne siły i możliwości, 

 budowanie poczucia tożsamości regionalnej i narodowej, 

 przeciwdziałanie przemocy, agresji i uzależnieniom, 

 przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych, 

 troska o szeroko pojęte bezpieczeństwo podopiecznych, nauczycieli i rodziców 

 

XI. ZADANIA PROFILAKTYCZNE PROGRAMU 

 

 zapoznanie z normami zachowania obowiązującymi w szkole, 

 znajomość zasad ruchu drogowego – bezpieczeństwo w drodze do szkoły, 

 promowanie zdrowego stylu życia, 
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 kształtowanie nawyków prozdrowotnych, 

 rozpoznawanie sytuacji i zachowań ryzykownych, w tym korzystanie ze środków 

psychoaktywnych (lekarstw bez wskazań lekarskich, papierosów, alkoholu                    

i narkotyków), 

 eliminowanie z życia szkolnego agresji i przemocy rówieśniczej, 

 niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem komputera, Internetu, telefonów 

komórkowych i telewizji, 

 wzmacnianie poczucia własnej wartości uczniów, podkreślanie pozytywnych 

doświadczeń życiowych, pomagających młodym ludziom ukształtować pozytywną 

tożsamość, 

 uczenie sposobów wyrażania własnych emocji i radzenia sobie ze stresem 

 

 

XII. ZADANIA INFORMACYJNE PROGRAMU 

 

 dostarczenie aktualnych informacji nauczycielom, wychowawcom i rodzicom                     

lub opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań wychowawczych 

i profilaktycznych związanych z przeciwdziałaniem używaniu środków i substancji 

szkodzących zdrowiu, 

  udostępnienie informacji o ofercie pomocy specjalistycznej dla uczniów, ich rodziców 

lub opiekunów w przypadku używania środków i substancji szkodzących zdrowiu, 

 przekazanie informacji uczniom, ich rodzicom lub opiekunom oraz nauczycielom                   

i wychowawcom na temat konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem 

przepisów wskutek zachowań ryzykownych, 

 informowanie uczniów i wychowanków oraz ich rodziców lub opiekunów                     

o obowiązujących procedurach postępowania nauczycieli i wychowawców                          

oraz  o metodach współpracy szkół i placówek z policją w sytuacjach zagrożenia 

 

XIII. ZADANIA EDUKACYJNE PROGRAMU 

 

 poszerzanie wiedzy w szczególności z zakresu edukacji matematycznej, przyrodniczej 

i informatycznej, 

 poszerzenie wiedzy rodziców lub opiekunów, nauczycieli i wychowawców na temat 

prawidłowości rozwoju i zaburzeń zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży, 

rozpoznawania wczesnych objawów używania środków i substancji 
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psychoaktywnych, a także suplementów diet i leków w celach innych niż medyczne 

oraz postępowania w tego typu przypadkach,  

 rozwijanie i wzmacnianie umiejętności psychologicznych i społecznych uczniów          

i dzieci, 

  kształtowanie u uczniów i dzieci wychowanków umiejętności życiowych,                           

w szczególności samokontroli, radzenia sobie ze stresem, rozpoznawania  i wyrażania 

własnych emocji,  

 kształtowanie krytycznego myślenia i wspomaganie uczniów i dzieci                               

w konstruktywnym podejmowaniu decyzji w sytuacjach trudnych, zagrażających 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu,  

 prowadzenie wewnątrzszkolnego doskonalenia kompetencji nauczycieli                                    

i wychowawców w zakresie rozpoznawania wczesnych objawów używania środków           

i substancji zagrażających zdrowiu oraz podejmowania szkolnej interwencji 

profilaktycznej, 

 doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie profilaktyki 

używania środków i substancji zagrażających zdrowiu,  norm rozwojowych                         

i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku rozwojowego, 

 Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności zawodowych, 

 Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

XIV. UCZESTNICY PROGRAMU 

 

Współodpowiedzialni za wszechstronny rozwój osobowości ucznia są wszyscy  

uczestnicy programu:  

  

Rodzice:  

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi  

            i moralnymi, jeśli nie są one w sprzeczności z prawami dziecka,  

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę, 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie       

bezpieczeństwa, 

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, 

służą wiedzą, doświadczeniem i pomocą,  
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 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci  

  

Wychowawcy  klas:  

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie,  

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się, 

 prowadzą dokumentację nauczania, 

 opracowują i realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny,  

 koordynują pracę wychowawczo - profilaktyczną w zespole klasowym, 

 dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia,  

 podejmują działania w przypadkach przemocy wobec niego, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów, 

 wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno - pedagogiczną uczniów o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych,  

 informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno 

pedagogicznej,  

 integrują i kierują zespołem klasowym,  

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania  

uczniów, 

 wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację  

obowiązku  szkolnego, 

 promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów,  

 inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz  

klasy, szkoły i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji,  

 współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie, 

 współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne 

klasy, 

 współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, psychologiem i pielęgniarką, 

 współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią   

psychologiczno - pedagogiczną, sądami rodzinnymi  

   

Nauczyciele:  

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji  

dydaktycznych, 
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 odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w szkole,  

podczas wyjść i wyjazdów szkolnych,  

 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane 

potrzeby uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce                   

oraz o przejawianych zdolnościach, 

 wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny  

uczniów, ich zdolności i zainteresowania,  

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności, 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu, 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań,  

 dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy  

wszystkich uczniów,  

 zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów,  

 dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia, 

 współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą,  

kompetencją i postawą, 

 proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią,  

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo -  

profilaktycznego szkoły  

 

 

Uczniowie:  

 przestrzegają Szkolnego Kodeksu Postępowania Ucznia,  

 współorganizują imprezy i akcje szkolne,  

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności  

szkolnej,  

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa, wydają opinie w przypadku  

przyznawanych kar zgodnie ze Statutem Szkoły, 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swe prawo do samorządności,  

 kierują swym rozwojem i stają się coraz bardziej samodzielni, 

 prowadzą zdrowy tryb życia i dbają o swoje środowisko, 

 mają szacunek do kultury, języka i tradycji narodowej,  

 uczestniczą w opiniowaniu dokumentów szkolnych (Statut Szkoły,   

Program Wychowawczo-Profilaktyczny) 
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 Nauczyciele specjaliści: 

 prowadzą badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozują  

indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne  

uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania 

mocnych stron uczniów, 

 diagnozują sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów  

wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów, 

 udzielają pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich                    

do rozpoznanych potrzeb,  

 podejmują działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów  

dzieci,  

 minimalizują skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiegają zaburzeniom  

zachowania oraz inicjują różne formy pomocy w środowisku szkolnym                                   

i pozaszkolnym uczniów, 

 inicjują i prowadzą działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach  

kryzysowych, 

 pomagają rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu  

indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów,  

 wspierają nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy  

psychologiczno-pedagogicznej. 

 

XV. CEREMONIAŁ SZKOLNY, ZWYCZAJE I OBYCZAJE SZKOLNE 

 

 Narodowe Czytanie w GOK w Bedlnie, 

 Akcja Sprzątanie Świata – Polska 2022, 

 Ślubowanie uczniów klasy 1, 

 Dzień Chłopca, 

 Dzień Drzewa, 

 Dzień kodowania, 

 Październik Miesiącem  Bibliotek Szkolnych, 

 Dzień Wolontariatu, 

 Mikołajki,  

 Spotkanie wigilijne, 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny  

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie 2022 / 2023 

 16 

 

 Dzień Bezpiecznego Internetu, 

 Zabawa noworoczna, 

 Walentynki – dyskoteka i poczta Walentynowa, 

 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, 

 Dzień Kobiet, 

 Poranek wielkanocny, 

 Powitanie wiosny, 

 Dzień Ziemi, 

 Światowy Dzień Zdrowia, 

 Wycieczki klasowe,  

 Apele szkolne (wg potrzeb),  

 Organizowanie konkursów, występów artystycznych, wystaw prac uczniów itp. 

 

 

XVI. ZADANIA WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNE 

            REALIZOWANE W ROKU SZKOLNYM 2022 / 2023 

  

I. Rozwój osobowości ucznia 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Wspomaganie umiejętności 

samopoznania: wykorzystywanie 

sytuacji szkolnych do treningu, 

rozpoznawanie własnych emocji, 

uczuć, predyspozycji i deficytów, 

wdrażanie do autorefleksji. 

 

 zajęcia integracyjne, 

 godziny wychowawcze  

i inne zajęcia edukacyjne 

2. Umiejętność wykorzystania własnego 

potencjału, rozwijanie 

indywidualnych talentów i uzdolnień, 

radzenie sobie z własnymi 

niedoskonałościami. 

 

 praca z uczniem zdolnym, 

  zajęcia dodatkowe,  

 konkursy, 

  olimpiady,  

 praca z uczniem  

o specyficznych potrzebach 

edukacyjnych 

 

3. Kształtowanie hierarchii wartości:  
Kształtowanie i wychowywanie do 

wrażliwości na prawdę i dobro, 

 rozwijanie zdolności dostrzegania 

wartości – prawdy, dobra, piękna, 

 godziny wychowawcze, 

 inne zajęcia edukacyjne,  

 realizowanie projektów 
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szacunku dla człowieka. Wychowanie 

zmierzające do osiągnięcia ludzkiej 

dojrzałości poprzez kształtowanie 

postaw ukierunkowanych na prawdę, 

dobro i piękno, uzdalniających do 

odpowiedzialnych decyzji. 

4. Działania na rzecz szerszego 

udostępnienia kanonu i założeń 

edukacji klasycznej oraz sięgania do 

dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się 

języka łacińskiego już od szkoły 

podstawowej. 

 

 godziny wychowawcze  

 zajęcia edukacyjne 

II. Wyposażenie ucznia w umiejętności niezbędne do współdziałania w zespole 

 

Zadania 

 
Sposoby realizacji 

1. Zapoznanie uczniów z normami 

współżycia społecznego poprzez 

promowanie zasad bezpiecznego i 

kulturalnego zachowania się, 

poszanowanie praw i potrzeb innych. 

 

 kodeksy bezpiecznego 

 i kulturalnego ucznia,  

 apele wychowawczo-informacyjne, 

  akcje charytatywne, 

  działalność w ramach wolontariatu 

 

2. Doskonalenie kompetencji 

emocjonalnych  i społecznych           

oraz kształtowanie umiejętności 

zachowania się w sytuacjach 

trudnych. 

 

 warsztaty, 

  praca w grupach, 

  realizacja projektów 

3. Eliminowanie zachowań 

agresywnych poprzez kształtowanie 

umiejętności pokojowego 

rozwiązywania konfliktów. 

 

 wykorzystywanie bieżących sytuacji 

szkolnych, 

  rozmowy z pedagogiem,  

 ćwiczenie zasad negocjacji 

 i mediacji,  

 warsztaty prowadzone  

      przez specjalistów 

 

III. Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole poprzez budowanie prawidłowych 

relacji między wszystkimi członkami społeczności szkolnej 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Organizowanie imprez 

integracyjnych. 

 

 Dzień Chłopca,  

 Dzień Kobiet,  

 walentynki,  

 andrzejki,  

 dyskoteki  szkolne,  
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 ogniska,  

 wycieczki klasowe, 

  zabawa karnawałowa, 

 Dzień Babci i Dziadka, 

 Święto Rodzinne, 

  rozgrywki sportowe  

w ramach szkolnych festynów, 

 integracyjne wyjazdy  

do teatru, kina pracowników szkoły i 

rodziców 

 

2. Rozwijanie wrażliwości i poczucia 

odpowiedzialności za relacje 

międzyludzkie.   

 pomoc osobom potrzebującym, 

  udział w akcjach charytatywnych, 

  pogadanki, 

 prowadzenie Szkolnego Koła 

Wolontariatu – Caritas, 

 organizowanie między uczniami 

pomocy koleżeńskiej 

 

3. Zapoznanie z prawami dziecka 

wynikającymi  

z Konwencji o Prawach Dziecka. 

 

 Przedstawienie założeń Konwencji o 

Prawach Dziecka 

 

IV. Wdrażanie podstawowych zasad bezpieczeństwa 

 

Zadania Sposoby realizacji 

 

1. Zapoznanie uczniów z 

podstawowymi dokumentami szkoły 

dotyczącymi bezpieczeństwa. 

 

 regulaminy sal lekcyjnych,  

 zapoznanie ze Szkolnymi Procedurami 

Bezpieczeństwa, 

 instrukcje i schematy ewakuacji, 

 

2. Wdrażanie do przestrzegania 

przepisów  

o ruchu drogowym. 

 

 lekcje techniki przygotowujące  

do uzyskania przez uczniów karty 

rowerowej, 

 lekcje wychowania fizycznego,  

 godziny wychowawcze, 

 

3. Edukowanie uczniów na temat 

przestrzegania zasad bezpieczeństwa 

podczas wyjść i wycieczek 

szkolnych, ferii, wakacji, 

 w sytuacjach nietypowych. 

 

 apele wychowawczo-informacyjne, 

  godziny wychowawcze, 

  spotkanie z policjantem 

4. Uświadamianie prawnych 

konsekwencji popełnianych 

wykroczeń i przestępstw 

przez nieletnich. 

 

 

 spotkania z policjantem  

dla uczniów i rodziców 
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5. Kształcenie świadomego i 

odpowiedzialnego korzystania ze 

środków masowego przekazu, w tym 

Internetu  i radzenie sobie z przemocą  

w cyberprzestrzeni. 

 

 lekcje informatyki,  

  pogadanki w ramach godzin 

wychowawczych, 

  szkolenia dla uczniów, rodziców i 

nauczycieli 

 

6. Ćwiczenie umiejętności udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej  

w sytuacjach zagrożenia zdrowia        

i życia. 

 

 szkolenia dla nauczycieli 

 i innych pracowników szkoły, 

  szkolenia dla uczniów organizowane  

przez opiekuna PCK  

i przeszkolonych nauczycieli 

 

7. Poznanie zasad właściwego 

zachowania w razie uruchomienia 

sygnałów alarmowych. 

 

 godziny wychowawcze,  

 realizacja lekcji edukacji  

dla bezpieczeństwa, 

  próbne alarmy przeciwpożarowe 

 

V. Eliminowanie napięć psychicznych spowodowanych niepowodzeniami szkolnymi 

oraz trudnościami w kontaktach z rówieśnikami 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego 

wszystkim uczniom z 

uwzględnieniem zróżnicowania ich 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

 

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 

logopedycznych, rewalidacyjne, 

dydaktyczno-wyrównawcze, 

 koło taneczne, muzyczne, języka 

angielskiego, matematyczne, 

 indywidualne rozmowy  

z pedagogiem 

 

2. Współpraca z poradnią 

psychologiczno – pedagogiczną. 

 organizowanie badań 

 z zakresu gotowości szkolnej, 

  kierowanie uczniów 

 na badania specjalistyczne  

i  zajęcia socjoterapeutyczne, 

  konsultacje 

 dostosowywanie wymagań  

do indywidualnych potrzeb uczniów 

poprzez realizację zaleceń zawartych 

w orzeczeniach 

i opiniach PPP 

 

3. Uświadamianie uczniom, do kogo 

mogą  zwrócić się z prośbą o pomoc. 

 

 godziny wychowawcze, 

 materiały informacyjne 

4. Przeciwdziałanie niepowodzeniom 

szkolnym. 

 organizowanie zajęć wyrównawczych, 

 przeprowadzanie diagnoz 

przedmiotowych, 

 indywidualizacja procesu nauczania 
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VI. Kształtowanie hierarchii wartości, wspieranie akcji charytatywnych 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Troska o język i kulturę 

wypowiadania się. 

 konkursy recytatorskie, czytelnicze,  

 udział w akcjach  

      i projektach czytelniczych 

      np. Narodowy Program 

      Rozwoju Czytelnictwa,  

 tworzenie okazji  

do publicznego wypowiadania się   

oraz nauka słuchania innych i 

szanowania poglądów 

 

2. Popularyzowanie wiedzy – rozwijanie 

kompetencji uczniów. 

 udział w konkursach przedmiotowych, 

olimpiadach, 

 udział uczniów w zajęciach 

rozwijających zainteresowania, 

 przygotowywanie uczniów do 

diagnozy, 

 interaktywne ćwiczenia  na tablicy 

multimedialnej, 

 gry dydaktyczne i planszowe, 

 prowadzenie obserwacji  

i wyciąganie wniosków 

 

3. Kształtowanie gotowości do 

uczestnictwa 

w kulturze i zapoznanie z wybranymi 

dziełami architektury i sztuk 

plastycznych. 

 

 wyjazdy do teatru, kina, muzeum, 

  zajęcia edukacyjne, 

 realizacja lekcji  plastyki 

 organizacja wycieczek – umożliwienie 

kontaktu  

z wytworami sztuki  

 

4. Kultywowanie tradycji rodzinnych   

i zwyczajów związanych ze świętami. 

 

 Spotkanie Opłatkowe, 

 Poranek Wielkanocny, 

 mikołajki 

 realizacja lekcji języka polskiego, 

religii, edukacja wczesnoszkolna 

 

5. Wzbudzanie empatii wobec 

potrzebujących. 

 

 udział w akcjach charytatywnych: Tak 

pomagam – zbiórka żywności dla 

rodzin potrzebujących na święta 

Bożego Narodzenia, Góra Grosza, 

Dar serca,  pomoc zwierzętom ze 

schroniska 
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VII. Rozwijanie postaw patriotycznych  i obywatelskich,  wzmacnianie poczucia 

tożsamości narodowej oraz więzi ze społecznością lokalną 

 

Zadania Sposoby realizacji 

 

1. Poznawanie i szacunek dla symboli 

narodowych i europejskich. 

 

 akademie,  

 apele,  

 akcje SU (kotylion, strój galowy) 

 

2. Podtrzymywanie tradycji szkolnych. 

 

 prowadzenie Kroniki Szkoły, 

 strona internetowa, 

 udział w uroczystościach szkolnych, 

 zapoznawanie z postacią patrona 

szkoły – Świętego Jana Pawła II 

 

 

 

3. Kultywowanie tradycji związanych   

z miejscem zamieszkania i regionem. 

 

 

 odwiedzanie i troska o miejsca 

pamięci narodowej, 

 wycieczki,  

 udział w obchodach świąt narodowych 

– rocznica Bitwy Warszawskiej, 

Narodowe Święto Niepodległości, 

Święto Konstytucji 3 Maja,  

81 rocznica bitwy nad Bzurą,  

 konkursy, 

  współpraca z GOK  

w Bedlnie 

 zaangażowanie w akcje społeczne 

(wolontariat), ZHP, 

 akcje charytatywne 

 

4. Zacieśnienie współpracy                   

ze społecznością lokalną. 

 organizacja spotkań  

ze znaczącymi ludźmi  

i autorytetami, 

 funkcjonowanie drużyny harcerskiej, 

 opieka nad samorządem uczniowskim 

 

5. Rozwijanie poczucia tożsamości 

narodowej przy jednoczesnym 

otwarciu na wartości kultury innych 

krajów. 

 

 żywe lekcje historii,  

 konkursy, 

  realizacja projektów 

6. Docenianie cnót obywatelskich 

(odpowiedzialność, troska o dobro 

wspólne, aktywność, 

przedsiębiorczość, solidarność, 

tolerancja, odwaga cywilna) poprzez 

poznanie działań wybitnych Polaków. 

 

 na wybranych zajęciach edukacyjnych, 

  realizacja projektów, 

  udział w konkursach 
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7. Kształtowanie postaw szacunku dla 

tradycji literackiej jako podstawy 

tożsamości narodowej. 

 

 konkursy recytatorskie, 

  akcje,  

 projekty i konkursy czytelnicze  

 

VIII. Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

 

 pogadanki na godzinach 

wychowawczych i  i innych zajęciach 

edukacyjnych, 

  udział w Światowym Dniu Zdrowia,  

 

2. Dbałość o higienę osobistą, ład i 

estetykę otoczenia oraz wdrażanie 

informacji o racjonalnym  

odżywianiu się. 

 

 

 realizacja programu edukacyjnego 

Trzymaj formę we współpracy  

z Powiatową Stacją Sanitarno -

Epidemiologiczną w Kutnie,  

 edukacja w ramach zajęć lekcyjnych, 

 spotkanie z pielęgniarką szkolną, 

 apele dotyczące higieny osobistej, 

 instruktaże, 

 okresowe kontrole czystości – za 

zgodą rodziców, 

 udział w akcji Owoce w szkole 

 

3. Zachęcanie do aktywnego 

wypoczynku w czasie wolnym. 

 

 organizacja zawodów sportowych,  

 wycieczki turystyczno-krajoznawcze i 

rowerowe 

 

4. Przeciwdziałanie i walka z próchnicą. 

 

 realizacja programu profilaktycznego 

Fluoryzacja zębów 

 pogadanki prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną 

 

5. Kształtowanie sprawności fizycznej 

 i odporności. 

 

 konkursy sprawnościowe, 

 wycieczki, 

 zawody sportowe 

 imprezy o charakterze rekreacyjnym 

 lekcje wychowania fizycznego, 

  sportowe zajęcia pozalekcyjne  

6. Organizacja konkursów wiedzy i 

plastycznych dotyczących promocji 

zdrowia. 

 konkursy plastyczne, 

 konkursy wiedzowe 

7. Kształcenie umiejętności 

posługiwania się  

w sposób odpowiedzialny 

technologią informatyczną 

dostosowaną do predyspozycji 

psychofizycznych i zdrowotnych 

ucznia. 

 

 lekcje informatyki i zajęć 

komputerowych, 

 lekcje wychowawcze 
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8. Propagowanie postaw 

proekologicznych, postawy 

odpowiedzialności za środowisko 

naturalne. 

 Sprzątanie Świata,  

 Dzień Ziemi,  

 Powitanie wiosny, 

 wycieczki przedmiotowe, turystyczno 

- krajoznawcze, 

 segregowanie i wtórne wykorzystanie 

odpadów,  

 lekcje przyrody,  

 realizowanie projektów edukacyjnych 

(projekt o retencji) 

 

IX. Profilaktyka zagrożeń 

 

Zadania Sposoby realizacji 

 

1. Uświadamianie uczniom i ich 

rodzicom zagrożeń wynikających      

z palenia tytoniu, picia alkoholu, 

substancji psychotropowych, 

środków zastępczych oraz nowych 

substancji psychoaktywnych. 

 

 

 pogadanki w ramach godzin 

wychowawczych,  

 spotkania z pedagogiem, pielęgniarką 

szkolną, specjalistami z zakresu 

uzależnień, 

  ulotki, plakaty, 

 filmy o uzależnieniach, 

 realizacja zajęć wychowania do życia 

w rodzinie 

 

 Omówienie skutków uzależnienia od 

komputera i Internetu oraz 

uświadomienie, czym jest 

cyberprzemoc i jak się przed nią 

chronić. 

 

 prezentacje przygotowane przez 

Szkolne Koło PCK, 

  szkolenie rady pedagogicznej,  

 wychowawcy,  

 nauczyciel informatyki,  

 prezentacja dla uczniów pt. 

Wykorzystanie nowych technologii w 

nauce i pozaszkolnym życiu ucznia 

 pogadanka dla rodziców  

 

2. Zapobieganie skutkom 

przywłaszczania mienia. 

 wpajanie uczniom poszanowania 

cudzej własności, 

 uświadamianie, jakie są konsekwencje 

prawne w momencie dokonania 

przywłaszczenia mienia,  

 zabezpieczanie szatni 

 przed włamaniem, 

 przydzielenie stałych boksów 

poszczególnym klasom 

 

3. Rozpoznawanie i eliminowanie 

zachowań dotyczących przemocy 

 obserwacja,  

 wykorzystanie monitoringu szkolnego, 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny  

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie 2022 / 2023 

 24 

 

fizycznej, psychicznej, w tym 

werbalnej, wobec siebie i innych. 

 

 współpraca z pielęgniarką szkolną, 

pedagogiem, instytucjami 

udzielającymi pomocy i wsparcia, 

 pogadanki na godzinach 

wychowawczych,  

 propagowanie tolerancji wobec osób 

słabszych, niepełnosprawnych, 

 warsztaty 

 

4. Udzielanie uczniom pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na 

podstawie analizy czynników ryzyka. 

 

 zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, 

  zajęcia logopedyczne,  

 kierowanie na zajęcia 

socjoterapeutyczne, 

 współdziałanie  

z poradniami zdrowia psychicznego, 

 informowanie rodziców 

 o możliwościach udzielania pomocy 

specjalistycznej 

 

5. Propagowanie właściwego stylu 

życia. 

 

  zajęcia poruszające problem 

nieprawidłowego odżywiania się, 

odchudzania (anoreksja, bulimia), 

 organizowanie imprez sportowych i 

rekreacyjnych, propagujących 

aktywny tryb życia, 

 realizacja programu Trzymaj formę 

 

6. Zapobieganie samowolnemu 

opuszczaniu zajęć lekcyjnych, wpływ 

na zmianę stosunku  

do obowiązków szkolnych. 

 

 terminowe egzekwowanie 

usprawiedliwień, natychmiastowe 

informowanie rodzica  

o ucieczce ucznia ze szkoły bądź 

niepokojących przedłużających się 

nieobecnościach, 

 przestrzeganie procedury prawnej 

dotyczącej spełniania obowiązku 

szkolnego, 

 indywidualne rozmowy                        

z uczniami 

 

7. Kształtowanie nawyków właściwego 

zachowania  w sytuacjach trudnych. 

 

  przeprowadzenie próbnej ewakuacji, 

 projekcja filmu  

o zachowaniu   w sytuacjach 

zagrożenia życia  

lub zdrowia, 

 zasady udzielania pierwszej pomocy 

 

8. Pomoc uczniom poprzez wsparcie ze 

strony nauczycieli, specjalistów i 

rodziców, w zakresie samooceny, 

uczenie umiejętności 

 zajęcia kształtujące umiejętności 

komunikacji i radzenia sobie  

w sytuacjach stresowych, 

 rozmowy indywidualne                     z 
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psychologicznych  i społecznych, 

które pozwolą  radzić sobie ze 

stresem i budować dobre relacje z 

otoczeniem.   

uczniami, 

 edukacja medialna: zajęcia 

poświęcone destrukcyjnemu 

oddziaływaniu mediów 

w niektórych przypadkach, 

 pedagogizacja rodziców pod kątem 

rozwijania umiejętności 

wychowawczych  

i wspieraniu    

w rozwiązywaniu problemów 

 

9. Zapoznanie uczniów, rodziców i 

nauczycieli z procedurami 

dotyczącymi postępowania  

w sytuacjach zagrożeń związanych  

ze środkami odurzającymi i 

substancjami psychotropowymi oraz 

w sytuacjach nietypowych. 

 

 pogadanki,  

 prelekcje, 

 szkolenia,  

 bieżące informacje umieszczane na 

stronie internetowej szkoły 

 

10. Niewłaściwe zachowania podczas 

przerw  i wycieczek - sprawowanie 

opieki nad uczniami. 

 

 dyżury nauczycielskie podczas przerw, 

opieka w trakcie wycieczek, 

 stosowanie procedur dotyczących 

zapewnienia opieki uczniom  

w przypadkach nagłych, 

 zapoznawać i przypominać zasady 

właściwego zachowania                            

w szkole i poza nią w miejscach 

publicznych, 

 bezpieczeństwo po przyjeździe i przed 

odjazdem ze szkoły 

 

X. Preorientacja zawodowa 

 

Zadania Sposoby realizacji 

 

1. Rozpoznawanie i rozwój 

zainteresowań, zdolności, mocnych 

stron, predyspozycji, talentów 

uczniów oraz kształtowanie 

umiejętności radzenia sobie               

z wymogami współczesnego               

rynku pracy. 
 
 

 godziny wychowawcze, 

 realizacja lekcji wos-u, 

  pozyskiwanie materiałów 

informacyjnych, 

 zajęcia z doradztwa zawodowego, 

 akcje i konkursy prezentujące talenty 

uczniów, 

 zajęcia dotyczące planowania kariery 

 

2. Przekazywanie wiedzy o zawodach, 

możliwych ścieżkach edukacji 

zgodnych z potrzebami rynku pracy   

i predyspozycjami zawodowymi 

uczniów. 

 zajęcia świetlicowe,  

  godzina wychowawcza,  

 filmy edukacyjne, 

 uczestniczenie w dniach otwartych 

wybranych szkół  

i zakładów pracy,  
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 wycieczki do zakładów pracy, 

 rozmowy indywidualne z doradcą 

zawodowym 

 

3. Egzamin kończący naukę w szkole 

podstawowej jako decydujący 

czynnik ubiegania się o przyjęcie     

do szkoły średniej. 

 

 godzina wychowawcza, 

 rozmowy indywidualne, 

 spotkania z absolwentami szkoły 

 

4. Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej. 

 

 warsztaty dla uczniów klas VII-VIII 

prowadzone    przez doradcę 

zawodowego, 

 nauka poszukiwania pracy, 

 analiza ofert 

 

5. Wdrażanie Zintegrowanej Strategii 

Umiejętności. 

 godzina wychowawcza, 

 zajęcia z doradztwa zawodowego 

 

6. Kształtowanie aktywnej postawy 

wobec przyszłej pracy zawodowej 

oraz wymagań rynku pracy. 

Współpraca z instytucjami w celu 

uzyskania informacji o sytuacji na 

lokalnym rynku pracy. 

 

 

 Warsztaty na doradztwie zawodowym, 

nauka poszukiwania pracy, analizy 

ofert, nauka wypełniania dokumentów 

związanych z podjęciem pracy 

zawodowej, przygotowanie do 

rozmowy kwalifikacyjnej przed 

podjęciem pracy 

7. Uczenie planowania i dobrej 

organizacji własnej pracy. 

 Lekcje wychowawcze poświęcone tej 

tematyce, praktyczne sposoby 

zarządzania czasem na warsztatach 

prowadzonych przez doradcę 

zawodowego (kl. VII i VIII ) 

 

8. Współpraca z rodzicami i 

wykorzystanie ich wsparcia w 

podejmowaniu decyzji przez 

uczniów. 

 

 wychowawcy na zebraniach z 

rodzicami-doskonalenie umiejętności 

wychowawczych, 

XI. Pomoc rodzicom, nauczycielom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych 

i opiekuńczych 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Informowanie rodziców o 

funkcjonowaniu dziecka w szkole.  

 

 przekazywanie na bieżąco informacji o 

sukcesach, trudnościach i problemach 

uczniów podczas rozmów 

indywidualnych, zebrań klasowych, 

 rozmowy indywidualne  

z nauczycielami, dyrektorem szkoły, 

 informacje na temat niskiej 

frekwencji, 
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 współpraca z radą rodziców w 

zakresie pomocy materialnej  dla 

uczniów potrzebujących wsparcia, 

dożywiania, dofinansowania 

wycieczek, 

 zebrania z rodzicami zgodnie z 

harmonogramem, 

 Dni otwarte szkoły - konsultacje dla 

rodziców  

w pierwszy czwartek każdego 

miesiąca 

 

2. Dostarczanie aktualnych informacji 

rodzicom, nauczycielom, opiekunom 

na temat skutecznych sposobów 

prowadzenia działań 

wychowawczych i profilaktycznych 

poprzez spotkania ze specjalistami. 

 

 spotkania z pedagogiem, 

 prelekcja policjanta, 

 współpraca z PPP w Kutnie 

 gazetki i biuletyny dla rodziców – 

upowszechnianie materiałów 

edukacyjnych 

 

3. Zapoznanie rodziców z  Konwencją o 

Prawach Dziecka, Statutem Szkoły i 

regulaminami poprzez stronę 

internetową szkoły (formy papierowe 

dostępne w bibliotece szkolnej). 

 

 Konwencja o Prawach Dziecka, 

 Statut Szkoły, 

 obowiązujące w szkole regulaminy 

 

4. Pełnienie opieki nad dziećmi w 

świetlicy szkolnej z uwzględnieniem 

potrzeb rodziców. 

 

 dyżury nauczycielskie zgodnie z 

harmonogramem, 

 zajęcia świetlicowe 

 

5. Pomoc materialna dzieciom z rodzin 

o niskim statusie materialnym, 

niewydolnym wychowawczo oraz 

znajdującym się w sytuacji 

kryzysowej. 

 

 współpraca z GOPS-em, asystentami 

rodzinnymi, pozyskiwanie sponsorów 

 

6. Udostępnianie wykazu instytucji, w 

których można uzyskać pomoc 

specjalistyczną. 

 

 wykaz instytucji zamieszczony na 

tablicy informacyjnej 

 

7. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli  

i rodziców, w zakresie  norm 

rozwojowych i zaburzeń zdrowia 

psychicznego wieku rozwojowego. 

 

 uczestnictwo, np. w radach 

szkoleniowych, kursach 

 i szkoleniach 

8. Wspomaganie wychowawczej roli 

rodziny przez właściwą organizację i 

realizację zajęć edukacyjnych 

wychowanie do życia w rodzinie. 

 wychowanie do życia w rodzinie 
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Ochrona i wzmacnianie zdrowia 

psychicznego dzieci i młodzieży. 

 

XII. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie 

 

Zadania 

 

Sposoby realizacji 

1. Wczesne wykrywanie form przemocy 

wśród uczniów. 

 

 obserwacje, 

  współpraca z pielęgniarką 

szkolną i pedagogiem 

 

2. Ochrona ofiar przemocy. 

 

 w razie konieczności wszczęcie 

procedury Niebieskiej karty,  

 organizowanie szkoleń 

 dla rodziców i nauczycieli, 

 współpraca z policją, sądem, GOPS-

em 

 

3. Prowadzenie prelekcji, wykładów   

dla rodziców prowadzonych przez 

pedagoga, przedstawiciela policji 

oraz innych zaproszonych                

do współpracy specjalistów.  

 

 prelekcje,  

 wykłady,  

 spotkania 

 

4. Podejmowanie współpracy                         

z rodzicami w działaniach 

profilaktycznych i wychowawczych. 

 

 rozmowy indywidualne, 

 udział w programach wychowawczo-

profilaktycznych,  

 warsztatach,  

 spotkaniach ze specjalistami 

 

XIII. Działania związane z pracą z dziećmi przybyłymi z zagranicy 

 

1. Doskonalenie kompetencji 

nauczycieli do pracy z uczniami 

przybyłymi z zagranicy,                   

w szczególności z Ukrainy, 

adekwatnie do zaistniałych 

potrzeb oraz kompetencji 

nauczycieli nowych      

przedmiotów wprowadzonych 

do podstawy programowej. 

 

 uczestnictwo, np. w radach 

szkoleniowych, kursach i szkoleniach 

 rozmowy indywidualne 

 

XIV. Rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych  

w procesach edukacyjnych. 

1. Rozwijanie umiejętności 

metodycznych nauczycieli            

w zakresie prawidłowego                  

i skutecznego 

wykorzystywania technologii 

 uczestnictwo, np. w radach szkoleniowych, 

kursach i szkoleniach 

 



Program Wychowawczo – Profilaktyczny  

Szkoły Podstawowej im. Św. Jana Pawła II w Bedlnie 2022 / 2023 

 29 

 

informacyjno-

komunikacyjnych w procesach 

edukacyjnych. Wsparcie 

edukacji informatycznej i 

medialnej, w szczególności 

kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści 

publikowanych w Internecie         

i mediach społecznościowych. 

 

2. Wykorzystanie w procesach 

edukacyjnych narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia na 

odległość. 

 

 wykorzystywanie umiejętności 

informatycznych na zajęciach z różnych 

przedmiotów do pracy nad tekstem, 

wykonywaniu obliczeń, przetwarzaniu 

informacji i jej prezentacji  w różnych 

postaciach, 

  programowanie,  

 posługiwania się aplikacjami 

komputerowymi,  

 wykorzystanie zasobów i możliwości 

platform edukacyjnych, 

 korzystanie z zasobów cyfrowych podczas 

nauki zdalnej  

 

XV. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu 

umiejętności podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności  

z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych zakupionych w ramach 

programu „Laboratoria przyszłości”. 

1. Działania wspierające nauczycieli 

w rozwijaniu podstawowych i 

przekrojowych umiejętności uczniów. 

 kursy doskonalące i szkolenia rad 

pedagogicznych wpisujące się w kierunki 

realizacji polityki oświatowej państwa w roku 

szkolnym 2022/2023 

 Wykorzystanie drukarki 3D – zajęcia 

edukacyjne (przyroda, biologia, informatyka, 

fizyka, chemia) 

 Fotobudka w naszej szkole – podczas 

zorganizowanej imprezy, dnia, festynu w 

szkole, przygotowanie akcesoriów i 

atrakcyjnych, wesołych gadżetów 

wykorzystanych podczas robienia zdjęć. 

Skorzystanie ze szkolnego aparatu 

fotograficznego do wykonywania zdjęć. 

zajęcia edukacyjne (przyroda, biologia, 
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informatyka, fizyka, chemia) 

 Przygotowanie prezentacji (w wybranym 

programie), która będzie zawierać np. życie 

szkolne uczniów, działania podejmowane        

w szkole bądź prowadzone zajęć 

pozalekcyjnych w szkole. zajęcia edukacyjne 

(przyroda, biologia, informatyka, fizyka, 

chemia) 

 Śpiewać każdy może… – przygotowanie 

konkursu piosenki, karaoke itp. 

Wykorzystanie mikrofonów z akcesoriami. 

zajęcia edukacyjne (informatyka, muzyka) 

 Nagranie krótkich, wesołych i ciekawych 

filmików na wybrany temat, wykorzystując 

np. profil szkolny na Instagramie bądź             

na TikToku. 

XVI. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego 

dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych 

 i integracyjnych. 

1. Dostosowywanie wymagań 

edukacyjnych do potrzeb dzieci          

i uczniów ze specjalnymi 

potrzebami edukacyjnymi – 

podstawy teoretyczne                        

i rozwiązania dydaktyczne: 

 uczeń zdolny, 

 uczeń dyslektyczny, 

 uczeń z 

niepełnosprawnością 

intelektualną, zmysłową, 

ruchową (w tym afazją 

motoryczną), 

 uczeń ze spektrum 

autyzmu. 

2. Przeciwdziałanie negatywnym 

skutkom pandemii – w jaki 

sposób dzieci radzą sobie z 

aklimatyzacją w szkole pod 

względem emocjonalnym? 

 indywidualne rozmowy z pedagogiem, 

pedagogiem specjalnym, psychologiem 

 

 zajęcia korekcyjno - kompensacyjne, 

logopedycznych, rewalidacyjne, 

dydaktyczno-wyrównawcze, 

 koło taneczne, muzyczne, języka 

angielskiego, matematyczne, 

organizowanie badań 

 z zakresu gotowości szkolnej, 

 

  kierowanie uczniów 

 na badania specjalistyczne  

i  zajęcia socjoterapeutyczne, 

 

  konsultacje 

 

 dostosowywanie wymagań  

do indywidualnych potrzeb uczniów 

poprzez realizację zaleceń zawartych 

w orzeczeniach 

i opiniach PPP 

 indywidualizacja procesu nauczania 
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XVII. OCZEKIWANE EFEKTY 

Z planem działań nierozerwalnie połączone są zakładane efekty działalności 

wychowawczo profilaktycznej. 

Przy realizacji powyższego planu programu wychowawczo-profilaktycznego zakładamy, 

że :  

 Uczeń umie okazać sympatię i przyjaźń, jest otwarty i życzliwy,  

 Uczeń ma poczucie własnej wartości, ceni innych, liczy się z ich zdaniem,  szanuje 

rodziców,  

 Uczeń jest dobrym kolegą, 

 Uczeń zna symbole narodowe i regionalne, rozumie ich znaczenie, wie jak się wobec 

nich zachować, 

 Uczeń zna kanon edukacji klasycznej, dziedzictwo cywilizacyjne i kulturowe Europy, 

 Uczeń potrafi korygować własne postępowanie i postawy zgodnie z normą moralną             

i społeczną,  

 Uczeń samodzielnie dokonuje oceny i samooceny,  

 Uczeń umie obdarzyć innych zaufaniem, 

 Uczeń rozpoznaje postawy negatywne społecznie i nie akceptuje ich,  

 Uczeń jest świadomy zagrożeń wynikających z uzależnienia od papierosów, alkoholu, 

narkotyków,  

 Uczeń potrafi radzić sobie z uzależnieniem, znaleźć pomoc, 

 Uczeń potrafi poradzić sobie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19, 

 Uczeń potrafi korzystać w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz 

metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

 Uczeń potrafi prawidłowo funkcjonować w środowisku cyfrowym, w szczególności  

w tzw. nowych mediów,  

 Uczeń radzi sobie ze stresem, rozpoznaje i wyraża swoje emocje.  

 Uczeń włącza się w prace samorządu klasowego i szkolnego,  

 Uczeń angażuje się w działalność wolontariatu,  

 Uczeń bierze aktywny udział w uroczystościach szkolnych,  
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 Zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami,  

 Zna choroby zakaźne i wie jak się przed nimi chronić, 

 Przestrzega zasad bezpieczeństwa własnego i  innych,  

 Dba o czystość, higienę, stosuje zasady zdrowego żywienia, 

 Dba o najbliższe środowisko i chce pracować na jego rzecz, 

 Jest odpowiedzialny za środowisko naturalne, 

 Zdaje sobie sprawę z użyteczności kształcenia,  

 Potrafi nawiązać więzi nieformalne z wychowawcą, 

 Umie wyjaśnić czym jest Zintegrowana Strategia Umiejętności. 

 

XVIII. EWALUACJA PROGRAMU 

 

Przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty poddawane są 

systematycznej obserwacji i ocenie.  Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców             

i nauczycieli służą doskonaleniu pracy i wyciąganiu wniosków na przyszłość. Najlepszych 

efektów można spodziewać się, gdy ewaluacji dokonuje się na podstawie obserwacji procesu 

wychowania. 

 

 

Sposoby i środki ewaluacji: 

- obserwacja i analiza zachowań uczniów, 

- obserwacja postępów w nauce, 

- frekwencja na zajęciach dydaktycznych, 

- udział w konkursach.  

 

Narzędzia ewaluacji: 

- obserwacja zachowania uczniów,  

- analiza dokumentacji wychowawców, 

- analiza sukcesów i osiągnięć uczniów, 

- rozmowy indywidualne z rodzicami, uczniami i pracownikami szkoły, 

- analiza sprawozdań pielęgniarki dotyczących stanu zdrowia i wypadkowości uczniów. 
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Działania ewaluacyjne będą polegały na: zidentyfikowaniu celu ewaluacji                                   

i sformułowaniu pytań ewaluacyjnych ukierunkowanych na jego osiągnięcie, opracowaniu 

planu i strategii dokonania ewaluacji, zaplanowanie sposobu opracowania wyników ewaluacji 

i ich udostępnienie społeczności szkolnej. 

 

Ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego, dokona powołany przez dyrektora 

szkoły zespół ds. ewaluacji programu oceniając rezultaty i efektywność prowadzonych 

działań. Z wnioskami z prowadzonej ewaluacji  poinformowana zostanie rada pedagogiczna 

na zebraniu kończącym rok szkolny.  
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