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1. Preambuła 

Nauczanie stanowi fundament wykształcenia. Zadaniem szkoły jest: 

-  wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, 

- przygotowanie do wykonywania obowiązków ucznia, 

- wdrażanie do samorozwoju. 

Najważniejszym celem kształcenia w szkole podstawowej jest dbałość o prawidłowy rozwój 

biologiczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny każdego ucznia.  

Nauka w szkole podstawowej trwa osiem lat i jest podzielona na dwa etapy edukacyjne: 

I etap edukacyjny obejmujący klasy I – III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna 

II etap edukacyjny obejmujący klasy IV – VIII szkoły podstawowej. 

 

Program profilaktyczno-wychowawczy szkoły jest zgodny z aktualnymi przepisami prawa 

1. Ustawa z dnia 14. 12. 2016r. Prawo Oświatowe ( Dz. U. Z 2017r., poz. 59) ogłoszona 

11.01.2017r. 

2.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie 

podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej 

kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej 

szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz 

kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz. U. z 2017r. poz. 356). 

3. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z 02. 04. 1997r. (Dz.U. z 1997 r. nr 78, poz. 483 ze 

zm) 

4. Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych z 20.11. 1989 r. (Dz.U. z 1991 r. nr 120, poz. 526). 

5. 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 ( Dz. U. z 2015 poz. 1249) 

6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu 

przeciwdziałania narkomanii 

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

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

8. Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 

783, 1458) 

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

i wyrobów tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

10. Statut Szkoły Podstawowej Nr 29 w Sosnowcu 

 

 

 

 

 

 



2. Wstęp 

Nauczanie i wychowanie – respektując chrześcijański system wartości – za podstawę przyjmuje 

uniwersalne zasady etyki. Kształcenie i wychowanie służy rozwijaniu u młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, miłości Ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

przy jednoczesnym otwarciu się na wartości kultur Europy i świata. Szkoła winna zapewnić 

każdemu uczniowi warunki niezbędne do jego rozwoju, przygotować go do wypełniania 

obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, 

sprawiedliwości i wolności. 

 Program wychowawczo-profilaktyczny obejmuje treści i działania o charakterze 

wychowawczym, które skierowane do uczniów oraz treści i działania o charakterze 

profilaktycznym. 

Wychowywanie i profilaktyka stanowią integralną całość z nauczaniem i są zasadniczym 

zadaniem szkoły i wszystkich jej pracowników. Pierwszymi wychowawcami dzieci są rodzice. 

Szkoła w wychowywaniu współpracuje z rodzicami. Szkoła, jako wspólnota trzech podmiotów: 

uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców, zajmuje w procesie wychowania szczególne miejsce. 

Obowiązkiem wszystkich pracowników szkoły jest tę rolę wychowawczą podjąć i jak najlepiej 

wypełnić. W wychowywaniu szkoła za podstawę przyjmuje uniwersalne zasady etyki. Przy 

realizacji funkcji wychowawczej szkoły olbrzymią rolę odgrywa nauczyciel, który nie tylko 

przekazuje wiedzę, lecz jest również wychowawcą 

 Treści szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego są spójne ze statutem szkoły 

i wewnątrzszkolnym systemem oceniania. 

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny określa sposób realizacji celów kształcenia 

oraz zadań wychowawczych zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, 

uwzględniając kierunki i formy oddziaływań wychowawczych, których uzupełnieniem są działania 

profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

3. Misja szkoły 

 Misją naszej szkoły jest to, aby nasi uczniowie byli odważni w poszukiwaniu dobra 

i prawdy poprzez naukę wzajemnego szacunku i uczciwości jako postawy życia w społeczeństwie. 

Szkoła zapewnia kształcenie i pomoc w wychowaniu uczniów w duchu wartości i poczuciu 

odpowiedzialności, miłości ojczyzny i poszanowaniu dla polskiego dziedzictwa kulturowego. 

Priorytetem działań wychowawczych w naszej szkole jest integracja społeczności szkolnej oraz 

społeczności rodziców. Tylko dzięki spójnemu działaniu nauczycieli i rodziców nasi uczniowie 

znajdą swoje miejsce we współczesnym świecie, pełniąc role społeczne z zachowaniem zasad 

wspólnego dobra i dbałości o swoje zdrowie. Misja naszej szkoły jest również przeciwdziałanie 

pojawieniu się zachowań ryzykownych, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za siebie 

i innych oraz troska o bezpieczeństwo uczniów ich rodziców i nauczycieli. 

 

4. Wizja szkoły 

Szkolny program wychowawczo - profilaktyczny naszej szkoły opiera się na założeniu, że 

w centrum  pracy wychowawczej jest uczeń i jego wszechstronny rozwój w wymiarach: 

intelektualnym, emocjonalnym, społecznym  i zdrowotnym. Wspieramy rodziców w procesie 

wychowania ich dzieci. Nasze działania zmierzają do tego aby nasza szkoła była bezpieczna 

i przyjazna dziecku.  Chcemy przygotować naszych uczniów do dorosłego życia i wychować ich na 

mądrych, uczciwych i odpowiedzialnych obywateli szanujących godność własną i cudzą. Opieramy 

strukturę naszej szkoły na zgodnym współistnieniu i współpracy trzech stanów: nauczycieli, 



uczniów i rodziców. Nauczyciele w pracy z uczniami chętnie korzystają z różnych nowoczesnych 

technik i innowacji aktywizując ich do pracy przy zastosowaniu różnych metod i form. W naszej 

szkole dbamy o podmiotowość ucznia i maksymalne zaangażowanie go w obraniu właściwego 

kierunku swojego rozwoju. 

 

5. Sylwetka absolwenta 

 Dążeniem Szkoły Podstawowej nr 29 w Sosnowcu jest przygotowanie uczniów do 

efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym oraz podejmowania samodzielnych decyzji 

w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. Uczeń kończący naszą  szkołę, posiada 

następujące cechy: 

 jest dobrze przygotowany do nauki w szkole ponadpodstawowej (czteroletnie liceum 

ogólnokształcące, pięcioletnie technikum, szkoły branżowe I i II stopnia), 

 posiada umiejętność praktycznego zastosowania wiedzy w codziennym życiu oraz stara się 

wszelkie problemy rozwiązywać w sposób twórczy, 

 sprawnie komunikuje się w języku polskim, korzysta ze źródeł książkowych oraz 

multimedialnych, swobodnie wyraża swoje myśli i przeżycia, 

 rozwija zainteresowanie otaczającym go światem, 

 posługuje się na poziomie podstawowym technologią informatyczną, 

 jest przygotowany do odbioru różnych form kultury, 

 potrafi dokonać samooceny, 

 rozróżnia dobre i złe zachowania, w swoim postępowaniu kieruje się normami, 

 dba o bezpieczeństwo swoje i innych, 

 charakteryzuje się wrażliwością ,sumiennością i uporem w dążeniu do wyznaczonego celu, 

 potrafi wybrać bezpieczną i zdrową drogę swojego rozwoju, 

 okazuje życzliwości i szacunek innym ludziom, 

 potrafi działać w grupie, 

 umie wyrażać swoje poglądy, dążenia, 

 jest przygotowany do wzięcia odpowiedzialności za podejmowane decyzje, 

 niesie bezinteresowną pomoc ludziom potrzebującym 

 

6. Diagnoza potrzeb, w tym analiza zasobów szkoły oraz występujących zagrożeń 

 

 Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb 

i problemów występujących w środowisku szkolnym z uwzględnieniem: 

- informacji o sytuacji społecznej i życiowej, uzyskane w kontakcie z uczniem oraz jego rodzicami, 

- informacji o sytuacji społecznej i życiowej ucznia, uzyskane przez nauczycieli w kontakcie 

z rodzicami i rówieśnikami dziecka, 

- obserwacji zachowań uczniów, 

- informacji dodatkowych, uzyskanych od instytucji wspomagających, 

- ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, nauczycieli i rodziców, 



- dokumentów szkolnych, 

- wniosków z pracy zespołów przedmiotowych, zespołów wychowawczych. 

 Na podstawie zebranych informacji udało się rozpoznać jakość środowiska 

wychowawczego, które tworzy rodzina ucznia. 

Czynniki ryzyka to wszystkie elementy (warunki środowiska, sytuacje, cechy i zmienne 

indywidualne) zwiększające ryzyko wystąpienia zachowań problemowych (stanowiących 

zagrożenie dla prawidłowego rozwoju lub funkcjonowania społecznego) i związanych z nimi szkód.  

Czynniki chroniące to wszystkie elementy osłabiające oddziaływanie czynników ryzyka, 

zwiększające odporność jednostki a więc zmniejszające prawdopodobieństwo wystąpienia 

zachowań problemowych. 

Czynniki ryzyka w szkole: 

1. Wychowywanie dzieci w rodzinach niepełnych, rozbitych (wyniku rozwodu, separacji lub 

porzucenia rodziny). 

2. Rodziny z problemem alkoholowym. 

3. Niezaradność wychowawcza rodziców. 

4. Migracja zarobkowa rodziców. 

5. Niewłaściwe korzystanie z telefonów komórkowych podczas pobytu w szkole. 

6. Nadużywanie anonimowości internetowej do obrażania, poniżania i wyśmiewania innych – 

cyberprzemoc. 

7. Niekulturalne zachowania. 

8. Używanie wulgarnego słownictwa. 

9. Niestabilność emocjonalna uczniów – brak umiejętności radzenia sobie z emocjami. 

10. Brak umiejętności radzenia sobie z problemami okresu dorastania. 

Czynniki chroniące w szkole: 

1. Bogata oferta zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania uczniów. 

2. Aktywny udział uczniów w kołach zainteresowań i zajęciach pozaszkolnych w tym: 

 wolontariacie i akcjach charytatywnych. 

3. Dbanie o samorozwój. 

4. Poczucie bezpieczeństwa, akceptacji uczniów w szkole. 

5. Rzetelnie sprawowana opieka nad uczniami. 

6. Zainteresowanie uczniów nauką. 

7. Świadomość konsekwencji niewłaściwego zachowania: palenia papierosów, picia alkoholu. 

8. Akceptacja siebie.  

9. Posiadanie przez uczniów pozytywnych wzorców osobowych i autorytetów. 



Zadaniem szkoły jest ukierunkowanie procesu wychowawczego na wartości, które wyznaczają 

cele wychowania i kryteria jego oceny. Wartości to rzeczy i sprawy ważne i pożądane. To życiowe 

drogowskazy, standardy myśli, postaw i zachowań. Mówią o tym, kim jesteśmy, jak żyjemy i jak 

traktujemy innych ludzi. Decydują o kryteriach ocen, decyzji i wyborów. Najważniejszymi 

wartościami naszej społeczności szkolnej są: 

 Przyjaźń 

 Tolerancja 

 Mądrość 

 Radość 

 Rodzina 

 Zdrowie 

 

7. Cele programu 

 Działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na prowadzeniu działań 

z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju ukierunkowanym na 

osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

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

na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia 

sensu istnienia. 

3. społecznej- ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, 

opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu 

umiejętności wypełniania ról społecznych; 

 

Cel główny: 

 Dążenie do wszechstronnego rozwoju młodego człowieka z uwzględnieniem jego potrzeb 

i możliwości rozwojowych. Wspieranie uczniów w samorozwoju i kształtowaniu systemu wartości 

poprzez wspólne działania szkoły i domu rodzinnego. 

 

Cele szczegółowe: 

1. Rozbudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej i moralnej dziecka oraz jego 

indywidualnych zdolności twórczych. 

2. Umacnianie wiary dziecka we własne siły i w zdolność osiągania wartościowych i trudnych 

celów. 

3. Poszukiwanie prawdy, dobra i piękna. 

4. Stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobowego ucznia. 

5. Przekazywanie dziedzictwa kulturowego i kształtowanie postaw patriotycznych. 

6. Dokonywanie wyborów i hierarchizacji wartości. 

7. Możliwość wszechstronnego doskonalenia się. 

8. Dążenie do odnalezienia własnego miejsca w świecie. 

9. Kształtowanie poczucia własnej wartości i dokonywanie samooceny. 

10.  Przygotowanie do życia w ustawicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej. 



11. Wdrażanie do życia w klasie i szkole oraz dbałość o własne prawa i poszanowanie praw 

innych. 

12. Zaznajomienie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowych reakcji 

na te zagrożenia. 

13. Przeciwdziałanie i eliminowanie zachowań agresywnych. 

14. Kształtowanie postaw promujących zdrowy styl życia – rozbudzenie zainteresowania 

własnym rozwojem i zdrowiem. 

15. Motywowania do podejmowania w środowisku szkolnym różnych form aktywności 

zaspokajających potrzeby psychiczne, emocjonalne, społeczne i duchowe. 

16. Rozszerzenie form pomocy dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji 

życiowej. 

 

8. Kalendarz uroczystości szkolnych o charakterze wychowawczym i kulturalnym 

 

Uroczystości Zadania wychowawcze Termin 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku 

szkolnego 

- godne zachowanie podczas uroczystości, 

- strój galowy - mundurki 

- poczucie przynależności do wspólnoty 

społeczności  szkolnej i klasowej 

Wrzesień 

Sprzątanie Świata - uświadomienie zagrożeń związanych 

z degradacją 

 środowiska naturalnego 

- kształtowanie postaw proekologicznych 

Wrzesień 

Ślubowanie klas pierwszych - przyjęcie nowych uczniów w poczet 

społeczności szkolnej 

- tworzenie atmosfery zaufania 

i wzmacnianie poczucia  bezpieczeństwa 

Październik 

Dzień Edukacji Narodowej - umacnianie więzi między członkami 

społeczności szkolnej i pracownikami 

szkoły 

- budowanie szacunku do ludzi nauki 

Październik 

Święto Niepodległości - przygotowanie do obchodów 100–lecia 

odzyskania przez Polskę niepodległości 

- wzbudzanie postaw  patriotycznych, 

poczucia dumy narodowej 

- zrozumienie znaczenia czym jest 

niepodległość dla narodu 

- wychowanie do wartości  

Listopad 

Dzień życzliwości?/ Podaruj 

Misia 

- kształtowanie umiejętności kulturalnego 

odnoszenia się do siebie 

- rozwijanie postaw społeczno – 

moralnych – życzliwości, gotowości 

Listopad 



niesienia pomocy, chęci służenia innym, 

empatii, dostrzegania problemów innych, 

współodczuwania 

- motywowanie do zgodnego udziału w 

życiu klasy i szkoły 

Mikołajki - integracja uczniów ze sobą, 

nauczycielami oraz innymi pracownikami 

szkoły, 

- nauka współpracy/ współdziałania, 

- wzmacnianie postaw koleżeństwa 

i przyjaźni 

Grudzień 

Wigilia klasowa - kultywowanie tradycji, 

- pogłębianie więzi z kolegami, 

nauczycielami i pozostałymi 

 pracownikami szkoły 

- nauka współpracy we wspólnym 

przygotowywaniu uroczystości 

- kształtowanie odpowiedniego 

zachowania się podczas uroczystości, 

- strój galowy - mundurki 

Grudzień 

Zabawa karnawałowa - kształtowanie umiejętności 

organizowania wspólnej 

 zabawy, 

- pogłębianie integracji między uczniami 

i wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, 

- nauka wspólnej zabawy 

Styczeń 

Dzień Babci i Dziadka – Dzień 

Seniora 

- pielęgnowanie szacunku do osób 

starszych 

- odwiedziny w Domu Seniora 

Styczeń 

Dzień Patrona Szkoły - pogłębianie wiedzy uczniów na temat 

życia i twórczości Władysława 

Broniewskiego 

- rozwijanie wyobraźni i wrażliwości 

estetycznej inspirowanej literaturą, 

Luty 

Święto Matematyki  - kształtowanie kreatywności, 

przedsiębiorczości, logicznego myślenia 

- rozwijanie wiary we własne możliwości 

- kształtowanie postawy fair play 

Luty/ Czerwiec 

Dzień otwarty - ukazanie dorobku szkoły w środowisku 

lokalnym 

- przedstawienie oferty edukacyjnej szkoły 

na następny rok szkolny 

- umacnianie więzi szkoły ze 

Marzec 



środowiskiem lokalnym 

Świąteczne spotkanie 

wielkanocne 

- pielęgnowanie tradycji i zwyczajów 

świątecznych 

- umacnianie więzi koleżeńskich 

i poczucia 

 przynależności do społeczności szkolnej 

Kwiecień 

Dni Ziemi - rozbudzanie i kształtowanie 

zainteresowań uczniów 

 związanych z ochroną środowiska 

- pobudzanie wrażliwości uczniów na 

piękno świata i 

 wartości życia 

Kwiecień 

Święto Konstytucji 3 Maja -  kształtowanie szacunku dla własnego 

państwa oraz poczucia tożsamości naro-

dowej, 

- rozwijanie u uczniów zainteresowań 

symbolami narodowymi, 

- kształtowanie postaw patriotycznych. 

Maj 

Dzień Rodziny - kultywowanie zwyczaju związanego 

z obchodami dnia matki  

- wspólne przeżywanie całej społeczności 

szkolnej ważnych  uroczystości 

- pogłębianie więzi z rodziną 

Maj 

Dzień Dziecka - poznanie instytucji niosących pomoc 

dzieciom 

- uczestnictwo w imprezach sportowo - 

rekreacyjnych 

Czerwiec 

Dzień Sportu - rozwijanie aktywności ruchowej 

- promowanie aktywnych form spędzania 

czasu wolnego 

- utrwalanie zasad fair play podczas gier 

i zawodów 

- kształtowanie umiejętności 

przegrywania, właściwego stosowania 

zasad fair play 

Czerwiec 

Festiwal Piosenki Dziecięcej -  kształtowanie poczucia własnej wartości 

- przezwyciężanie wstydu poprzez 

publiczne występy 

- podnoszenie wiary we własne 

możliwości 

- kształtowanie umiejętności życzliwej 

i obiektywnej oceny innych, doceniania 

innych 

Czerwiec 



- odkrywanie talentów 

Pożegnanie uczniów klas VIII - kultywowanie tradycji i rytuałów szkoły, 

-wzmacnianie poczucia wartości poprzez: 

- prezentowanie własnych umiejętności 

- integracja społeczności uczniowskiej 

Czerwiec 

Uroczyste zakończenie roku 

szkolnego 

- utrwalanie tradycji szkolnych 

- godne zachowanie się podczas 

uroczystości 

- podsumowanie i zakończenie roku 

szkolnego: 

- wzmacnianie poczucia wartości uczniów 

poprzez nagrody i wyróżnienia za udział 

w olimpiadach, konkursach 

Czerwiec 

 

9. Harmonogram działań 

 

ZADANIA KLAS I- III 

 

Zadania Sposób realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Organizowanie zajęć 

integrujących zespół 

klasowy 

 gry i zabawy integracyjne 

 imprezy klasowe, wycieczki 

 wspólne przedsięwzięcia ( loterie, kiermasze) 

 uroczystości klasowe i szkolne (np. ślubowanie klas 

pierwszych, andrzejki, mikołajki, wigilia, itp.) 

 zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone 

metodami aktywizującymi 

 tworzenie grup zadaniowych – ustalenie zakresu 

obowiązków (przynależność okresowo zmienna) 

wychowawca 

nauczyciele 

pedagog 

Opracowanie 

obowiązujących w 

klasie, szkole i poza 

szkołą norm i reguł 

zachowania 

 kontrakt klasowy „Reguły życia w klasie” 

 czynny udział w imprezach kulturalnych 

organizowanych w szkole i poza szkołą 

 wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania 

uczniów 

 kącik magicznych słów 

wychowawca 

nauczyciele 

 Uczenie nawyków 

dobrego zachowania 

i porozumiewania się 

 pogadanki, dyskusje z dziećmi 

 zabawy integracyjne 

 inscenizacje przygotowane przez uczniów 

obrazujące właściwe zachowanie w różnych 

sytuacjach 

 przykłady pozytywnych wzorców literackich 

 gazetki tematyczne 

 udział w imprezach kulturalnych – spektakl 

teatralny, seans filmowy, przedstawienie operowe, 

wychowawca 

nauczyciele 

pedagog 

 



filharmonia, wystawa, muzeum… 

 techniki ułatwiające aktywne słuchanie – parafraza, 

odzwierciedlanie uczuć 

 sposoby koncentracji uwagi – ćwiczenia rysunkowe, 

zabawy liczbowe 

 nauczanie kultury słowa 

Tworzenie i 

kultywowanie tradycji 

szkoły, miasta, regionu i 

państwa 

 100 – lecie odzyskania przez Polskę niepodległości – 

pogadanki, konkursy, uroczysta akademia 

 redagowanie „Kalendarium Ważnych Dat” 

 udział w ważnych uroczystościach – przygotowanie 

scenariuszy działań odpowiednich dla 

poszczególnych imprez 

 udział w Święcie Patrona Szkoły 

 poznawanie piękna miasta, regionu, kraju – np. 

wycieczki krajoznawczo – turystyczne 

 nauka  hymnu polskiego 

 cykl zajęć dotyczący symboli narodowych Polski 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

Organizowanie sytuacji 

sprzyjających 

podnoszeniu wiary we 

własne możliwości 

 tworzenie klasowych tablic pochwał „Każdego 

można za coś pochwalić” 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych 

 udział w konkursach klasowych, szkolnych i 

pozaszkolnych 

 angażowanie do pracy w samorządzie klasowym  i 

Spółdzielni Uczniowskiej 

 prezentowanie siebie dla innych – ekspresja 

teatralna, plastyczna, muzyczna 

 gry i zabawy interakcyjne 

wychowawca 

nauczyciele 

opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego 

 

Organizowanie zajęć 

wskazujących drogi 

rozwiązywania 

problemów 

 pogadanki z wychowawcą 

 zajęcia z pedagogiem szkolnym 

 spotkania z policjantami 

 pokonywanie stresu – prezentowanie różnych 

sposobów rozładowania nieprzyjemnych emocji 

 nauka relaksacji 

wychowawca 

pedagog 

dyrekcja 

 Aktywne uczestnictwo 

w realizacji szkolnych 

projektów 

 

 włączanie się w realizację projektów: 

- Szkoła Promująca Zdrowie,  

- Użyj Mocy Bez Przemocy, 

- Bezpieczny Pierwszak – Sznupek 

- Ogólnopolski  program „ Śniadanie daje moc” 

- Ogólnopolski  program „ Owoce w szkole” 

- Ogólnopolski  program „ Klub Bezpiecznego 

Puchatka” 

- Ogólnopolski  program „ Ratujemy i uczymy 

ratować” 

- Ogólnopolski  program „ Cybernauci – 

kompleksowy projekt kształtowania zachowań w 

dyrekcja 

wychowawca 

nauczyciele-

koordynatorzy / 

edukatorzy 

projektów 



sieci” 

- Realizacja projektu Erasmus+ „Let’s become 

Mathematicians, shall we?” 

- Ogólnopolski  program „ Mistrzowie kodowania” 

projekt E-Twiling 

Przygotowanie do 

pełnienia ról 

społecznych oraz 

odpowiedzialności za 

środowisko 

 aktywna praca w Spółdzielni Uczniowskiej 

 udział w akcjach ekologicznych ( sprzątanie świata, 

udział w tygodniu ekologicznym) 

 udział w konkursach 

opiekunowie 

samorządu 

uczniowskiego i 

spółdzielni 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

Integrowanie rodziców i 

angażowanie ich do 

pracy na rzecz klasy i 

szkoły 

 

 udział rodziców w uroczystościach klasowych, 

szkolnych, wycieczkach 

 udział rodziców w konkursach przeznaczonych dla 

nich 

 lekcje otwarte z udziałem rodziców 

 szkolenia i warsztaty dla rodziców 

 spotkania z wychowawcą na zasadach wzajemnego 

szacunku i zaufania 

wychowawca 

pedagog 

dyrekcja 

 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego 

 koła zainteresowań 

 zajęcia dodatkowe 

 świetlica środowiskowa 

 grupa socjoterapeutyczna 

 wycieczki szkolne 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

Zaznajomienie z 

zagrożeniami 

bezpieczeństwa i 

zdrowia oraz uczenie 

prawidłowych reakcji na 

te zagrożenia 

 

 zachęcenie do czynnego wypoczynku 

 zapoznanie z czynnikami chorobotwórczymi 

(bakterie, wirusy) i substancjami szkodliwymi dla 

zdrowia (nikotyna, alkohol, leki, narkotyki, 

dopalacze) 

 przestrzeganie przed samowolnym zażywaniem 

substancji szkodliwych 

 wdrażanie do przestrzegania norm klasowych 

 uczenie rozwiązywania konfliktów przez negocjacje 

 kształtowanie umiejętności zwracania się o pomoc 

do ludzi dorosłych 

 poznanie numerów telefonów alarmowych 

 cykl zajęć – „Czyste ręce czyste ubranko” 

 fluoryzacja 

 akcja ,,Warzywa i Owoce w szkole” 

 bezpieczna droga do szkoły – spotkanie z 

policjantem 

 udział w akcji „Bezpieczny pierwszak” 

 cykl zajęć „Zagrożenia w drodze do szkoły” 

 projekcja filmów 

nauczyciele 

wychowawca 

pielęgniarka 

dyrekcja 

pedagog 



 profilaktyka antyuzależnieniowa 

 zajęcia warsztatowe „Czym jest agresja i przemoc” 

 pogadanki 

 program zajęć wychowawczo – profilaktycznych 

„Spójrz Inaczej” 

 ogólnopolski projekt ,,Zdrowo jem - więcej jem” 

Orientacja zawodowa  lekcje wychowawcze 

 konkursy 

 spotkania z przedstawicielami różnych zawodów 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

pedagog 

 

ZADANIA KLAS IV – VIII 

 

Zadania Sposób realizacji Osoba 

odpowiedzialna 

Rozpoznawanie i 

nazywanie własnych 

uczuć i emocji 

 godziny wychowawcze, zajęcia lekcyjne 

ipozalekcyjne 

 spotkania z pielęgniarką i specjalistami 

 pogadanki 

 projekcje filmów 

 analiza utworów literackich i spektakli teatralnych 

 pokonywanie stresu – warsztaty – „Jak sobie radzić z 

problemami i stresem”, „Z jakimi problemami 

spotykamy się najczęściej” – poznanie sposobów 

radzenia sobie z przykrymi emocjami 

 zabawy relaksacyjne 

 scenki dramowe 

 sposoby odczytywania mowy ciała 

wychowawca 

pedagog 

nauczyciele 

 

 

Przygotowanie do 

pełnienia ról w rodzinie i 

społeczeństwie 

 festyn szkolny 

 godziny wychowawcze 

 lekcje przedmiotowe 

 biografie sławnych ludzi 

wychowawca 

nauczyciele 

 

Organizowanie sytuacji 

sprzyjających 

podnoszeniu wiary we 

własne możliwości 

 udział w zajęciach pozalekcyjnych, dodatkowych 

 udział w konkursach klasowych, szkolnych i 

pozaszkolnych 

 angażowanie do pracy w samorządzie klasowym i 

szkolnym oraz Spółdzielni Uczniowskiej 

 prezentowanie swoich zainteresowań w postaci 

wystaw, gazetek, port-folio, plakatów itp. 

 udział w konkursach klasowych, szkolnych, 

międzyszkolnych, zawodach sportowych 

wychowawca 

nauczyciele 

pedagog 

opiekunowie SU 

opiekunowie SU 

„Łakomczuch” 

 

Opracowanie 

obowiązujących w 

klasie, w szkole i poza 

szkoła norm i reguł 

 wspólne ustalenie kontraktów grupowych 

 zapoznanie z regulaminami sal, wycieczek, 

bezpiecznych przerw 

 wycieczki do muzeum, Parków Narodowych i 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 



zachowań rezerwatów, kina i teatru 

 ustalenie wewnątrzklasowych zasad oceniania 

zachowania – samoocena 

 zapoznanie z prawami i obowiązkami uczniów, 

regulaminem Samorządu Uczniowskiego, Statutem 

Szkoły – gazetki ścienne 

 przegląd prasy młodzieżowej i wybranych audycji 

telewizyjnych 

Zagospodarowanie czasu 

wolnego 

 uczniowski plan dnia 

 pogadanki i roli odpoczynku i pracy w życiu 

codziennym 

 koła zainteresowań 

 udział w wycieczkach szkolnych 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

Troska o własne zdrowie  pogadanki, prelekcje na lekcjach wychowawczych 

 gazetki klasowe 

 zajęcia w terenie 

 spotkania z pielęgniarką 

 fluoryzacja 

 omawianie stosownej literatury 

 spotkania z pedagogiem ( dbanie o zdrowie 

psychiczne) 

wychowawca 

pedagog 

dyrekcja 

pielęgniarka 

 

Przygotowanie do 

pełnienia ról 

społecznych oraz 

odpowiedzialności za 

środowisko 

 aktywna praca w Samorządzie Uczniowskim i 

Spółdzielni Uczniowskiej 

 udział w akcjach ekologicznych 

 udział w konkursach i akcjach np. Dzień Ziemi, 

zbiórka baterii 

 akcje charytatywne m.in.  pomagamy zwierzętom 

opiekunowie SU i 

spółdzielni 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

Aktywne uczestnictwo w 

realizacji szkolnych 

projektów 

 włączanie się w realizację projektów: 

-  Szkoła Promująca Zdrowie 

- projekt eTwinning 

- projekt- innowacja Mistrzowie Kodowania 

- Ratujemy i uczymy ratować 

- międzynarodowy projekt Erasmus „ Let’s become 

Mathematicians, shall we” 

- międzyprzedmiotowy projekt “Wokół Wincenta 

Van Gogha” 

dyrekcja 

wychowawca 

nauczyciele-

koordynatorzy 

projektów 

Pomoc uczniom w 

wyborze systemu 

wartości 

 prelekcje i pogadanki na temat tolerancji 

 inscenizacja, drama 

 lekcje języka polskiego, religii ukazujące - wzorce 

osobowe w literaturze i w świecie współczesnym 

 akcje charytatywne 

 odwiedzanie kolegów, koleżanek w Domu Dziecka 

 odwiedzanie chorych koleżanek i kolegów 

 wolontariat 

 wyjścia na sztuki teatralne, wystawy, koncerty 

wychowawca 

nauczyciele 

 



 

Doradztwo zawodowe  lekcje wychowawcze 

 lekcje przedmiotowe 

 spotkania z przedstawicielami zawodów 

 rozmowy indywidualne 

 udział w targach edukacyjnych 

 spotkania z rodzicami 

doradca zawodowy 

pedagog 

Integrowanie rodziców i 

angażowanie ich do 

pracy na rzecz klasy i 

szkoły 

 udział rodziców w uroczystościach klasowych, 

szkolnych, wycieczkach, konkursach 

 lekcje otwarte z udziałem rodziców 

 spotkania z wychowawcą 

 udział w warsztatach, prelekcjach edukacyjnych 

wychowawca 

pedagog 

dyrekcja 

Tworzenie i 

kultywowanie tradycji 

szkoły, miasta, regionu i 

państwa. 

 

 przygotowania do 100-lecia odzyskania przez Polskę 

niepodległości – wychowanie do wartości 

 pisanie pocztówek do powstańców 

 redagowanie „Kalendarium Ważnych Dat” 

 udział w ważnych uroczystościach – przygotowanie 

scenariuszy działań odpowiednich dla 

poszczególnych imprez 

 udział w Święcie Patrona Szkoły 

 poznawanie piękna miasta, regionu, kraju – np. 

wycieczki krajoznawczo – turystyczne, 

 nauka Hymnu Polski- zachowanie właściwej 

postawy przy jego śpiewaniu 

 cykl zajęć dotyczący symboli narodowych Polski 

wychowawca 

nauczyciele 

dyrekcja 

Dbanie o własne zdrowie 

i bezpieczeństwo 

 

 fluoryzacja 

 udział w akcji ,,Warzywa i Owoce w Szkole” 

 bezpieczna droga do szkoły 

 projekcja filmów edukacyjnych 

 profilaktyka antyuzależnieniowa 

 zajęcia warsztatowe, prelekcje 

 lekcje o zdrowiu – „Kiszone ogórki” profilaktyka 

antynikotynowa 

 spotkania z kuratorami, policjantami 

nauczyciele 

wychowawca 

pielęgniarka 

dyrekcja 

pedagog 

 

 

 

Profilaktyka zagrożeń 

Agresja, przemoc 

psychiczna, zachowanie 

dyskryminacyjne, 

cyberprzemoc 

 

 

 systematyczna edukacja uczniów w zakresie 

radzenia sobie z własnymi trudnymi uczuciami oraz 

w zakresie ochrony przed agresją, przemocą 

 zapoznanie uczniów ze zbiorem zasad i norm 

obowiązujących w szkole 

 pogadanki, lekcje wychowawcze 

 stała współpraca z pracownikami szkoły w zakresie 

zaobserwowanych negatywnych zachowań uczniów 

 reagowanie na wszystkie niepożądane zachowania 

ucznia 

 spotkania z przedstawicielami Policji dotyczące 

 



odpowiedzialności nieletnich. 

Profilaktyka zagrożeń 

Środki i substancje 

psychoaktywne: 

 diagnoza środowiska ucznia 

 wyposażenie uczniów, rodziców i nauczycieli w 

wiedzę o uzależnieniach i możliwościach szukania 

pomocy w sytuacji sięgania po narkotyki, dopalacze, 

alkohol, nikotynę, gazetki ścienne 

 bieżące informowanie rodziców / prawnych 

opiekunów o widocznej zmianie w zachowaniu 

dziecka, o swoich sugestiach i spostrzeżeniach. 

 

pedagog 

wychowawcy 

Przeciwdziałanie 

przemocy w rodzinie. 

 diagnoza środowiska 

 wczesne wykrywanie form przemocy wśród 

uczniów 

 ochrona ofiar przemocy: rozmowy  

z uczniem, konsultacje z rodzicami,  

w razie konieczności wszczęcie procedury 

„Niebieskiej Karty” 

 współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i 

wsparcia 

 pogłębianie wiedzy pedagogicznej  

w zakresie problematyki przemocy, uczestnictwo w 

szkoleniach 

 

pedagog 

wychowawcy 

 

 

10. Uczestnicy procesu wychowawczego i ich zadania 

1) Dyrektor szkoły: 

 dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej 

szkoły, o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

 wspiera finansowo i organizacyjnie działania profilaktyczne w środowisku szkolnym, 

 stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwianie 

uczniom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej, 

 kontroluje wypełnianie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

 organizuje szkolenia dla nauczycieli, 

 dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły; 

 

2) Pedagog szkolny: 



 prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozowanie, indywidual-

nych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w 

celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz 

przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym                   

barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu  

szkoły, 

 diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów                         

wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo 

ucznia w życiu szkoły, 

 udziela uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do                 

rozpoznanych potrzeb, 

 podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci  

i młodzieży, 

 minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz ini-

cjuje różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów, 

 inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych, 

 pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych                       

możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów, 

 wspiera nauczycieli, wychowawców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i               

dydaktycznych 

3) Nauczyciele/ wychowawcy klas: 

 świadczą pomoc psychologiczno - pedagogiczną w bieżącej pracy z uczniem oraz rodzicem, 

 doskonalą swoją wiedzę i umiejętności biorąc udział w różnych formach doskonalenia 

zawodowego, 

 uczą pozytywnego myślenia i stawiania na sukces poprzez rozwijanie poczucia własnej 

wartości 

 sprawuje opiekę wychowawczą nad powierzonymi mu uczniami szkoły poprzez tworzenie 

warunków wspomagających ich rozwój i przygotowuje uczniów do życia w rodzinie i w 

społeczeństwie 

 organizują akcje oraz prowadzą programy edukacyjne promujące zdrowy styl życia, 

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programowe programu                   

wychowawczo-profilaktycznego szkoły 

4) Rodzice: 

 są głównymi wychowawcami swych dzieci (szkoła spełnia rolę pomocniczą), 

 znają i akceptują program wychowawczy proponowany przez szkołę, 

 współdziałają w tworzeniu dokumentów regulujących pracę szkoły, 

 wspierają swoje dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie                   

bezpieczeństwa, 



 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą 

wiedzą, doświadczeniem i pomocą, 

 uczestniczą w zebraniach, wywiadówkach, konsultacjach organizowanych przez szkołę i               

aktywnie włączają się w życie klasy, 

 angażują się w różne formy współpracy wynikające  z bieżących potrzeb, 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci ( np. czuwają nad                            

bezpiecznym korzystaniem z Internetu), 

 biorą udział w dokonywaniu ewaluacji pracy profilaktyczno-wychowawczej szkoły poprzez 

wyrażanie opinii o pracy szkoły. 

 

5) Specjaliści spoza szkoły – współpraca z instytucjami:  

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Parafia św. Jana Chrzciciela w Sosnowcu,  Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna,  Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 

Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, kuratorzy rodzinni. 

 

Materialne zasoby szkoły: 

-  warunki lokalowe umożliwiające organizowanie zajęć wychowawczo-profilaktycznych 

- środki finansowe na realizację działań: pozyskiwanie sponsorów na programy zdrowotne, 

dofinansowanie konkursów, pozyskiwanie pomocy dydaktycznych 

-  materiały dydaktyczne – wyposażenie biblioteki szkolnej 

   

12. Zasady ewaluacji programu profilaktyczno-wychowawczego 

 Program Wychowawczo-Profilaktyczny nie jest dokumentem zamkniętym, może ulegać 

zmianom wraz ze zmieniającą się sytuacją wychowawczą szkoły. Analiza jego skuteczności będzie 

podlegać bieżącemu monitorowaniu oraz ewaluacji. Pod koniec I półrocza opracowane zostanie 

sprawozdanie z bieżącej realizacji programu, natomiast pod koniec roku szkolnego dokonana 

zostanie ewaluacja  diagnozująca skuteczność przeprowadzonych zadań szkolnego programu 

wychowawczo-profilaktycznego.  

Metody i narzędzia ewaluacyjne:  

- obserwacja uczniów w różnych sytuacjach szkolnych; 

- rozmowy z nauczycielami, uczniami, rodzicami; 

- analiza dokumentów; 

- ankiety; 

- wywiady; 

- wymiana uwag, spostrzeżeń i własnych doświadczeń podczas szkolnego zespołu wychowawczego. 


