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Wstęp  

Program wychowawczo-profilaktyczny stworzony został przez zespół 

ds. programu wychowawczo-profilaktycznego w oparciu o diagnozę 

potrzeb, czynników chroniących oraz czynników ryzyka, a także 

obowiązujące w szkole akty prawne. Przedstawia on w sposób całościowy 

cele i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym 

podejmowane w społeczności szkolnej i realizowane przez wszystkich 

nauczycieli. Program jednocześnie uznaje i zakłada, że pierwotne i 

największe prawo do wychowania dzieci mają rodzice, co oznacza, że 

szkoła nie zastępuje, a tylko wspomaga rodziców w procesie wychowania 

dzieci. 
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I. Podstawa prawna 

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

poz. 483ze zm.). 

 Konwencja o Prawach Dziecka, przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 

Narodów Zjednoczonych z 20 listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 

526). 

 Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. 
 

 

 Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. 

poz. 2215 ze zmianami). 

 Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2021 r. poz. 1082 ze 

zmianami). 

 Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991roku (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1327 ze zmianami). 

 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia  2013 r. w 

sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej  w 

publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2020 r. poz. 

1280). 

 

 Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz.U. 

z 2020 r. poz. 685). 

  

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 24 kwietnia 1997 roku. 
  

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

 

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

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

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

2019 r. poz. 852). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach 
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i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. z 

2020 r. poz. 1449). 

 

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

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

zmianami). 

 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). 

 Priorytety Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020. 

 Wytyczne MEN, 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 Publicznej Szkoły Podstawowej im. Antoniego Sewiołka w Czułowie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Diagnoza sytuacji w szkole  

Program Wychowawczo - Profilaktyczny został opracowany na podstawie 

diagnozy potrzeb, czynników chroniących i czynników ryzyka, z użyciem 

następujących narzędzi: 
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1) ankiet adresowanych do uczniów. Poruszone zostały w nich kwestie: 

bezpieczeństwa w szkole, uzależnień, relacji między uczniami, relacji między 

uczniami a rodzicami/opiekunami prawnymi i nauczycielami, form spędzania 

wolnego czasu, niewłaściwego zachowania, podejmowanych przez szkołę 

działań wychowawczych, 

2) wywiadu z nauczycielami i wychowawcami oraz rodzicami, 

3) analizy dotychczas obowiązującej dokumentacji szkolnej: Statutu Szkoły, 

programu wychowawczo-profilaktycznego, a także wniosków z pracy 

zespołów nauczycielskich 

W programie wychowawczo profilaktycznym uwzględniono także podstawowe 

kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok 2021/2022, tj. 

1) Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą 

organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz 

realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego. 

2) Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych 

postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie. 

3) Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, 

wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, 

nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć 

duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym 

względzie m.in. wycieczek edukacyjnych. 

4) Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane 

potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia 

psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej 

wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i 

pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie 

bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i 

zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie 

informacyjno-komunikacyjne. 

5) Wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności – rozwój umiejętności 

zawodowych w edukacji formalnej i pozaformalnej, w tym uczeniu się 

dorosłych. 
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6) Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy 

odpowiedzialności za środowisko naturalne. 

 

 

II. Model absolwenta 

Absolwenta naszej szkoły winny wyróżniać: 

 EMPATIA 

 –  rozumiana jako umiejętność współodczuwania i rozumienia emocji innych oraz 

gotowość do niesienia pomocy, również w ramach wolontariatu. 

 MĄDROŚĆ 

 – czyli chęć ciągłego uczenia się i umiejętność dobrego korzystania ze zdobywanej 

wiedzy w życiu codziennym. 

 SOLIDNOŚĆ  

– rozumiana jako rzetelność, pracowitość, odpowiedzialność i samodzielność.   

      

 OTWARTOŚĆ  

– czyli brak uprzedzeń w stosunku innych ludzi, idei, kultur, a także chęć ich 

poznawania i rozumienia. 

 

III. Główne wartości i założenia programu 

Program wychowawczy skupia się na następujących aspektach, cechach i 

wartościach:  

 ODPOWIEDZIALNOŚĆ  

 

 KORELACJA WIEDZA-ŻYCIE 

 

 INICJATYWA I KREATYWNOŚĆ 

 

 SZACUNEK 

 

 BUDOWANIE I KULTYWOWANIE TRADYCJI W SZKOLE I POZA NIĄ 
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 BEZPIECZEŃSTWO 

 

 PATRIOTYZM 

 

 UMIEJĘTNOŚĆ WSPÓŁŻYCIA W SPOŁECZNOŚCI 

 

 ZDROWIE I AKTYWNOŚĆ FIZYCZNA  

Wymienione wartości i elementy procesu wychowawczo-edukacyjnego, jak również te, 

określone w modelu absolwenta, stanowią podstawę dla celów ogólnych i celów 

szczegółowych programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

IV. Cele ogólne  

Działalność wychowawcza w szkole i placówce polega na prowadzeniu działań z 

zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej – ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i 

podejmowania działań prozdrowotnych, 

2) psychicznej – ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii 

psychicznej, osiągnięcie właściwego stosunku do świata, poczucia siły, chęci 

do życia i witalności, ukształtowanie postaw sprzyjających rozwijaniu własnego 

potencjału, kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi uczniów, 

zdrowiu i dobrej kondycji psychicznej, 

3) społecznej – ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 

społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm 

społecznych oraz dokonywania wyborów, a także doskonaleniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych, 

4) aksjologicznej – ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego 

systemu wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu 

istnienia, 
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5) współpraca z Pełnomocnikiem Rządu do spraw wspierania wychowawczej 

funkcji szkoły i placówki. 

 

 

V. Szczegółowe cele wychowawcze do realizacji w latach 2021/2022 

 

OBSZAR ROZWOJU INTELEKTUALNEGO 

1. Rozpoznanie i rozwijanie możliwości, uzdolnień i zainteresowań uczniów. 

2. Rozwijanie kompetencji matematycznych i informatycznych. 

3. Realizacja projektów edukacyjnych. 

4. Rozwijanie zainteresowań czytelniczych. 

5. Kształtowanie umiejętności planowania pracy. 

6. Udzielenie pomocy uczniom wymagającym wsparcia.  

7. Stosowanie różnorodnych metod nauczania, w tym oceniania kształtującego. 

8. Poszerzenie wiedzy ucznia na temat metod zapobiegania rozprzestrzeniania 

się epidemii COVID-19. 

 

OBSZAR ROZWOJU SPOŁECZNEGO:  

1. Działania integracyjno-adaptacyjne.  

2. Rozumienie i respektowanie obowiązujących norm.  

3. Przeciwdziałanie agresji i cyberprzemocy. 

4. Rozwijanie postaw prospołecznych i działań w zakresie wolontariatu.  

5. Kształtowanie postaw proekologicznych. 

6.  Przestrzeganie zasad savoir- vivre. 

7. Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w szkole.  

8. Kształtowanie umiejętności społecznych: komunikacji, negocjacji, 

asertywności, współpracy, aktywności, rozwiązywania konfliktów i innych. 
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OBSZAR ROZWOJU FIZYCZNEGO 

1. Propagowanie zdrowego stylu życia. 

2. Wyrabianie nawyków zachowania higieny osobistej. 

3. Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa w szkole i poza nią. Uświadomienie 

konsekwencji negatywnych zachowań. 

4. Profilaktyka uzależnień i zagrożeń. 

OBSZAR ROZWOJU EMOCJONALNEGO 

1. Kształtowanie pozytywnego obrazu własnej osoby. 

2. Przygotowanie uczniów klasy VII i VIII do dokonania właściwego wyboru dalszej 

drogi kształcenia i przyszłego zawodu. 

3. Wdrażanie metod radzenia sobie w trudnych sytuacjach. 

4. Promowanie postawy szacunku, tolerancji  i życzliwości. 

5. Doskonalenie umiejętności rozpoznawania emocji swoich i cudzych, nazywania 

ich i radzenia sobie z nimi. 

6. Kształtowanie umiejętności podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów. 

 

OBSZAR ROZWOJU DUCHOWEGO 

1. Kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej. 

2. Rozwijanie szacunku dla dziedzictwa kulturowego własnego regionu. 

3. Kształtowanie postawy wzajemnego szacunku w relacjach interpersonalnych w 

społeczności szkolnej i poza nią. 
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VI. OSOBY ODPOWIEDZIALNE ZA DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE  

I PROFILAKTYCZNE   

 Dyrektor Szkoły:   

-stwarza warunki umożliwiające realizację procesu dydaktyczno-wychowawczego w 

szkole oraz sprzyjające działaniu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, 

których celem jest działalność wychowawcza, 

-stwarza warunki sprzyjające harmonijnemu rozwojowi psychofizycznemu poprzez 

aktywne działania prozdrowotne, 

- dostosowuje ofertę zajęć pozalekcyjnych do oczekiwań uczniów w celu stworzenia 

warunków do realizacji pasji, udziału w zajęciach sportowych, kontaktu z przyrodą, a 

także kontaktu bezpośredniego uczniów ze sobą, z zachowaniem zasad sanitarnych, 

- czuwanie nad wykorzystaniem zajęć z wychowawcą do budowania systemu wparcia 

psychicznego uczniów, 

- motywuje nauczycieli i specjalistów do opracowania modelu wsparcia i pomocy 

uczniom przeżywającym trudności psychiczne, 

- stwarza warunki do przestrzegania w szkole „Wytycznych MEiN, MZ, GIS” 

obowiązujących w okresie pandemii; zapewnia równowagę pomiędzy wymaganiami 

reżimu sanitarnego a działaniami chroniącymi zdrowie psychiczne uczniów, 

-wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom  i 

nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę,  

-monitoruje realizację Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego,   

-monitoruje realizowanie przez uczniów obowiązku szkolnego, 

-współpracuje z zespołami wychowawców, psychologiem, pedagogiem, logopedą, 

Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim i innymi 

pracownikami szkoły, 

-inspiruje i wspomaga nauczycieli w działaniach dydaktyczno-wychowawczych 

mających na celu poprawę istniejących lub wdrożenie nowych rozwiązań  w procesie 

kształcenia, 

- stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i innych 

organizacji, w szczególności organizacji harcerskich. 
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Rada Pedagogiczna: 

- w porozumieniu z Radą Rodziców uchwala Szkolny Program Wychowawczo-

Profilaktyczny i go realizuje, 

-diagnozuje pracę wychowawczą szkoły i potrzeby w zakresie działań profilaktycznych,   

-opracowuje i zatwierdza dokumenty oraz procedury postępowania, 

-bierze udział  w ewaluacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego.  

  

Zespół wychowawców:   

-diagnozuje sytuację wychowawczą uczniów,  

- opracowuje projekty procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia demoralizacją 

i przestępczością, 

-określa cele pracy wychowawczej na dany rok szkolny, 

-analizuje i rozwiązuje bieżące problemy wychowawcze,   

-podejmuje działania w celu poszerzania kompetencji wychowawczych.  

  

Nauczyciele:  

-współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych  i 

treści profilaktycznych,    

-reagują na przejawy agresji fizycznej i słownej, niedostosowania społecznego i 

uzależnień uczniów,  

-przestrzegają obowiązujących w szkole procedur, 

-udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych,  

-kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji,   

-omawiają z uczniami i rodzicami/opiekunami prawnymi  zachowanie i frekwencję oraz 

postępy w nauce na swoich zajęciach,  

-wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

-monitorują frekwencję uczniów na swoich zajęciach,  

- przestrzegają obowiązujących w szkole procedur postępowania w sytuacjach 

zagrożenia demoralizacją i przestępczością, a także depresją i innymi negatywnymi 

skutkami epidemii COVID-19, 
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-przestrzegają reguł sanitarnych określonych w „ Wytycznych MEiN, MZ, GIS” 

obowiązujących w szkole w czasie epidemii CIVID-19, 

- udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, skutków długotrwałej 

izolacji społecznej związanej z epidemią COVID-19. 

  

Wychowawcy klas:   

-diagnozują sytuację wychowawczą w klasie,   

-rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów,  

-na podstawie dokonanej diagnozy oraz celów i zadań określonych w Szkolnym 

Programie Wychowawczo-Profilaktycznym opracowują roczny plan pracy 

wychowawczej dla klasy, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego 

i potrzeby uczniów,   

-przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczej i podają wnioski 

do dalszej pracy,   

-zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców/prawnych opiekunów z prawem 

wewnątrzszkolnym  i obowiązującymi zwyczajami oraz tradycjami szkoły 

-oceniają zachowanie uczniów swojej klasy, zgodnie z obowiązującymi w szkole 

procedurami,   

-współpracują z innymi nauczycielami uczącymi w klasie, rodzicami/prawnymi 

opiekunami uczniów, pedagogiem szkolnym oraz specjalistami pracującymi z uczniami 

o specjalnych potrzebach, 

-wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji 

życiowej,   

-dbają o dobre relacje uczniów w klasie,  

-podejmują działania profilaktyczne w celu przeciwdziałania niewłaściwemu 

zachowaniu podopiecznych, 

-współpracują z instytucjami wspierającymi szkołę, 

- rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe uczniów, w tym czynniki chroniące i 

czynniki ryzyka ze specjalnym uwzględnieniem zagrożeń związanych z używaniem 

substancji psychotropowych, środków zastępczych. 
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Pedagog szkolny: 

- diagnozuje środowisko wychowawcze, w tym stan kondycji psychicznej uczniów, 

-współpracuje z wychowawcami klas i pozostałymi nauczycielami, 

-współpracuje z instytucjami wspierającymi szkołę, 

-udziela wsparcia i porad wychowawczych rodzicom/prawnym opiekunom, 

-wspiera uczniów, 

-zabiega o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

-aktywnie włącza się do bezpośredniej pracy profilaktycznej i bezpośredniego 

wsparcia uczniów i rodziców, służy doradztwem dla nauczycieli, wspiera ich w 

identyfikowaniu problemów uczniów, 

- promuje budowanie dobrych wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi grupami 

społeczności szkolnej. 

 

Psycholog szkolny: 

-współpracuje z wychowawcami klas i pozostałymi nauczycielami, 

-udziela wsparcia i porad wychowawczych rodzicom/prawnym opiekunom, 

-wspiera uczniów. 

 

Samorząd Uczniowski:   

-inspiruje i organizuje życie społeczności szkolnej, 

-reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego,   

-propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji,   

-dba o dobre imię i honor szkoły oraz wzbogaca jej tradycję,   

-podejmuje  działania z zakresu wolontariatu, 

-uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

-uczestniczy w poszukiwaniu nowych rozwiązań na rzecz budowy szkolnego systemu 

ochrony zdrowia psychicznego uczniów.    
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Rodzice/prawni opiekunowie:   

-współtworzą Szkolny Program Wychowawczo - Profilaktyczny,   

-uczestniczą w zebraniach organizowanych przez szkołę,   

-współpracują z wychowawcą i innymi nauczycielami uczącymi w klasie,  

-dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez swoje dzieci, 

-zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole. 
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VII. Harmonogram działań 

 

SFERA INTELEKTUALNA 

Zadania Forma realizacji Osoby 

odpowiedzialne 

Termin 

Rozpoznanie i 

rozwijanie możliwości, 

uzdolnień i 

zainteresowań uczniów 

 

 

 

 

Prowadzenie zajęć 

pozalekcyjnych, kół 

zainteresowań. 

 

Organizacja konkursów. 

 

Organizacja wyjść do muzeum, 

teatru, kina i in. 

 

Organizacja wycieczek. 

 

Przygotowanie uroczystości 

szkolnych. 

 

Realizowanie innowacji, 

programów, eksperymentów. 

 

dyrektor, 

nauczyciele 

zgodnie z 

harmonogramem 

zajęć 

Rozwijanie 

kompetencji 

matematycznych i 

informatycznych 

Koła zainteresowań.  

Robotyka dla dzieci. 

nauczyciele 

informatyki i 

matematyki, 

prowadzący 

zajęcia dodatkowe 

i koła 

zainteresowań 

 

cały rok 

Realizacja projektów 

edukacyjnych  

Wykonanie zadań przez uczniów  

z wykorzystaniem różnorodnych 

zasobów. 

nauczyciele zgodnie z 

potrzebami 

 

 



17 
 

Rozwijanie 

zainteresowań 

czytelniczych 

Udział w akcji „Cała Polska czyta 

dzieciom”. 

Światowy Dzień Książki 

 

Wprowadzenie karty czytelnika w 

klasach IV-VIII 

Prowadzenie zeszytów lektur. 

Przeprowadzenie konkursu 

zeszytów lektur. 

Czytanie książek na zajęciach. 

Spotkanie z autorami książek. 

Wykorzystanie książek i 

czasopism w j. angielskim jako 

lektur w klasach I-VIII 

 

Dołączenie do programu 

„Biblioteka Przedszkolaka” 

bibliotekarz, 

nauczyciele 

bibliotekarz, 

wychowawcy 

nauczyciele 

poloniści 

nauczyciele 

poloniści 

bibliotekarz 

wychowawcy klas 

I-III 

bibliotekarz  

nauczyciele  

j. angielskiego 

 

dyrektor i 

nauczyciele OP 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

Kształtowanie 

umiejętności 

planowania pracy 

Przeprowadzenie zajęć z 

wychowawcą na temat 

planowania pracy 

 

Zajęcia z orientacji zawodowej. 

wychowawcy klas 

IV-VIII 

 

pedagog szkolny 

wrzesień- 

październik  

 

cały rok 
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Udzielenie pomocy 

uczniom wymagającym 

wsparcia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostosowanie wymagań 

edukacyjnych  

Organizacja zajęć dydaktyczno - 

wyrównawczych 

Organizacja zajęć korekcyjno- 

kompensacyjnych  

Organizacja zajęć 

rewalidacyjnych 

Współpraca z poradnią 

psychologiczno- pedagogiczną 

Współpraca z rodzicami 

nauczyciele 

 

dyrektor szkoły 

dyrektor szkoły 

 

dyrektor szkoły 

pedagog, 

wychowawcy, 

dyrektor 

nauczyciele, 

pedagog, logopeda 

cały rok 

Wsparcie uczniów i 

rodziców w zakresie 

pomocy 

psychologiczno-

pedagogicznej. 

Diagnoza sytuacji wychowawczej 

w klasach (obserwacja, rozmowy 

z uczniami) – konsultacje między 

nauczycielami a pedagogiem i 

psychologiem 

Stała współpraca z rodzicami w 
zakresie pomocy 
psychologiczno-pedagogicznej 
udzielanej uczniom zgodnie ze 

zdiagnozowanymi potrzebami. 
 

 

Konsultacje specjalistów. 

Cykl zajęć na temat umiejętności 

samooceny i rozpoznania swoich 

predyspozycji. 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog 

wychowawcy, 

nauczyciele, 

pedagog, 

psycholog, 

logopeda, 

oligofrenopedagog, 

terapeuta 

pedagogiczny 

specjaliści  

 

psycholog 

cały rok 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 

Stosowanie 

różnorodnych metod 

nauczania, w tym 

oceniania 

kształtującego 

Prowadzenie zajęć z 

wykorzystaniem różnych metod i 

elementami OK. 

Prowadzenie lekcji koleżeńskich. 

nauczyciele 

 

nauczyciele 

cały rok 

 

wybrane miesiące 
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SFERA SPOŁECZNA 

Systematyczne 

monitorowanie 

frekwencji uczniów 

Analiza frekwencji uczniów wicedyrektor cały rok 

Działania integracyjno-

adaptacyjne 

Zajęcia z wychowawcą i 

pedagogiem szkolnym. 

Organizacja imprez klasowych i 

szkolnych oraz wycieczek. 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

cały rok 

Rozumienie i 

respektowanie  

obowiązujących norm  

Omówienie statutu szkoły. 

Napisanie kodeksów klasowych. 

Zaznajomienie z procedurami 

obowiązującymi w szkole. 

Zapoznanie z fragmentami 

Konwencji Praw Dziecka. 

Zapoznanie z zasadami 

sanitarnymi COVID-19. 

wychowawcy cały rok 

wrzesień 

cały rok 

 

I okres 

 

wrzesień 

Uczenie zasad 

samorządności i 

demokracji 

Wybory do samorządów 

klasowych i Samorządu 

Uczniowskiego. 

Wychowawcy 

Opiekun 

Samorządu 

wrzesień 

wrzesień 

Przeciwdziałanie 

agresji i cyberprzemocy 

Przeprowadzenie zajęć z 

wychowawcą i pedagogiem. 

Korzystanie z ofert instytucji 

zewnętrznych. 

Pedagogizacja uczniów, 

rodziców i nauczycieli. 

Reagowanie na wszystkie 

niepożądane zachowania ucznia 

i informowanie o nim 

wychowawcy i rodziców – 

rozmowa i wpis do dziennika. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

pedagog 

cały rok i  

harmonogram 

zajęć z 

wychowawcą 

Rozwijanie postaw 

prospołecznych i 

Udział w akcjach 

charytatywnych.  

wychowawcy cały rok 
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działań w zakresie 

wolontariatu 

Działalność wolontariatu.  

Działalność samorządu 

uczniowskiego. 

opiekun 

wolontariatu 

opiekun 

samorządu 

uczniowskiego 

Kształtowanie postaw 

proekologicznych 

Udział w akcjach zbierania 

surowców wtórnych.  

Organizacja imprez 

tematycznych. 

Konkursy. 

wychowawcy 

 

nauczyciele, 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 

Przestrzeganie zasad 

savoir- vivre 

Ciągłe zapoznawanie uczniów z 

zasadami dobrego wychowania. 

Reagowanie w przypadku 

niewłaściwego zachowania. 

nauczyciele cały rok 

Wspieranie rozwoju 

młodszego dziecka w 

szkole 

Przydzielenie pierwszoklasistom 

opiekunów z klasy VI podczas 

ślubowania pierwszoklasisty. 

Rozpoznawanie potrzeb i 

możliwości uczniów klas 

najmłodszych. 

wychowawca klasy 

I oraz VI 

 

wychowawcy i 

nauczyciele 

październik  

 

cały rok 

Kształtowanie 

umiejętności 

społecznych: 

komunikacji, 

negocjacji, 

asertywności, 

współpracy, 

aktywności, 

rozwiązywania 

konfliktów i innych 

Dbanie o dobry klimat w szkole. 

 

Prowadzenie zajęć 

warsztatowych i innowacji na 

dany temat. 

dyrektor 

nauczyciele 

 

wychowawcy 

pedagog 

cały rok 

Rozwój poszanowania 

dziedzictwa 

narodowego 

Świętowanie rocznic i wydarzeń 

patriotycznych, zajęcia z 

wychowawcą na temat 

patriotyzmu. 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 
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Poznanie kultury 

rodzimej i 

zaznajomienie się z 

kulturą regionu. 

Wycieczki tematyczne, zajęcia z 

wychowawcą. 

Wychowawcy 

nauczyciele 

cały rok 

SFERA FIZYCZNA 

Propagowanie 

zdrowego stylu życia 

Promowanie aktywności 

sportowej. 

Promowanie zdrowego 

odżywiania. 

Udział w akcjach, konkursach, 

zawodach promujących 

aktywność fizyczną i zdrowe 

odżywianie.  

Organizowanie wycieczek. 

Nauczyciele cały rok 

Wyrabianie nawyków 

zachowania higieny 

osobistej 

Zwracanie uwagi na schludny i 

czysty wygląd. 

Spędzanie czasu na świeżym 

powietrzu – w tym długa przerwa 

i zajęcia świetlicowe. 

 Spotkanie ze specjalistami. 

Udział w akcjach promujących 

higienę osobistą. 

Nauczyciele 

nauczyciel 

świetlicy 

 

 

 

cały rok 

Ochrona zdrowia przed 

COVID 19. 

Przeprowadzenie z uczniami 
zajęć na temat obowiązujących 
w szkole procedur dotyczących 
przeciwdziałania Covid-19 
obejmujących m.in.: zasady 
dezynfekcji, zachowania odstępu 
społecznego, higieny rąk, 
stosowania maseczek, 
wietrzenia sal. 
 
Zapoznanie rodziców (podczas 
spotkań z rodzicami) z 
obowiązującymi w szkole 
procedurami przeciwdziałania 
Covid-19. 
 
Zapoznanie rodziców z 

informacjami na temat 

szczepienia jako świadomej 

nauczyciele 

 

 

 

 

wychowawcy 

 

 

wrzesień i cały rok 

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

wrzesień 
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decyzji w zakresie ochrony przed 

zachorowaniem i przenoszeniem 

Covid-19. 

wychowawcy 

uczniów od 12 roku 

życia 

 dyrektor 

 

Przestrzeganie zasad 

bezpieczeństwa w 

szkole i poza nią 

Zapoznanie uczniów z zasadami 

bezpieczeństwa (przepisy bhp, 

regulaminy) 

Akcja Odblaskowa Szkoła 

Przygotowanie do karty 

rowerowej 

 

Zapoznanie z telefonami 

alarmowymi. 

Zapoznanie z zasadami 

udzielania pierwszej pomocy. 

Zapoznanie z zasadami 

bezpiecznego poruszania się po 

drodze. 

Noszenie kamizelek/chust 

odblaskowych podczas wyjść 

zorganizowanych. 

nauczyciele 

 

nauczyciel techniki 

i WF 

nauczyciel techniki 

i WF 

 

wychowawcy, 

nauczyciele 

specjaliści, 

nauczyciel WF, 

EDB 

nauczyciele 

policja 

 

nauczyciele 

wrzesień i cały rok 

 

wg harmonogramu 

 

 

 

cały rok 

 

wg harmonogramu 

 

Profilaktyka uzależnień 

i zagrożeń 

Wyposażenie uczniów, rodziców 
i nauczycieli w wiedzę na temat 
uzależnień od środków i 
substancji psychoaktywnych, 
używek i urządzeń cyfrowych. 

Uświadomienie zagrożeń 
związanych z nadużywaniem 
ogólnodostępnych leków. 

Uczenie sztuki odmawiania i 
niepoddawania się presji grupy. 

Kształtowanie umiejętności 
odpowiedzialnego korzystania z 
najnowszych technologii. 

Zajęcia warsztatowe dla 
uczniów. 

wychowawcy, 

nauczyciel 

informatyki, 

specjaliści, 

pedagog  

 

 

 

 

 

 

dyrektor 

cały rok 
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Wskazywanie, jak radzić sobie w 
sytuacjach trudnych i gdzie 
szukać pomocy. 

Współpraca z instytucjami 
wspierającymi szkołę. 

 

SFERA EMOCJONALNA 

Kształtowanie 

pozytywnego obrazu 

własnej osoby 

Podkreślanie mocnych stron  

uczniów. 

Zajęcia z wychowawcą 

poświęcone tej tematyce. 

Współpraca pomiędzy 

nauczycielami, rodzicami i 

pedagogiem- wymiana informacji 

na temat uczniów. 

Zajęcia z doradcą zawodowym. 

Organizowanie sytuacji 

sprzyjających podnoszeniu wiary 

we własne możliwości. 

wychowawcy, 

nauczyciele 

wychowawcy 

 

wychowawcy 

nauczyciele 

pedagog 

 

nauczyciel 

nauczyciele 

listopad 

według planów 

wychowawczych 

cały rok 

Przygotowanie 

uczniów klasy VII i VIII 

do dokonania 

właściwego wyboru 

dalszej drogi 

kształcenia i 

przyszłego zawodu 

Zajęcia z doradztwa 

zawodowego 

Poradnictwo indywidualne 

Współpraca z instytucjami 

pozaszkolnymi wspomagającymi 

orientację edukacyjno- 

zawodową 

Współpraca z przedstawicielami 

różnych grup zawodowych.  

Udział w targach edukacyjnych. 

nauczyciel 

doradztwa 

zawodowego 

dyrektor szkoły 

 

nauczyciel 

doradztwa 

wychowawcy 

rodzice 

cały rok / wg 

harmonogramu 

Wdrażanie metod 

radzenia sobie w 

trudnych sytuacjach 

Zajęcia z wychowawcą na temat 

radzenia sobie ze stresem i  

zachowania asertywnego. 

Dyżur pedagoga. 

wychowawcy 

pedagog  

 

 

pedagog 

według planu 

wychowawczego 

Promowanie postawy 

szacunku, tolerancji i 

życzliwości 

Udział w akcjach promujących 

pożądane postawy. 

 

opiekun 

Samorządu 

Uczniowskiego i 

cały rok 
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Zajęcia z wychowawcą. 

Promowanie pożądanych postaw 

podczas lekcji. 

 

Akcja „Dobry Dzień” 

opiekun 

wolontariatu 

wychowawcy 

nauczyciele 

wychowawcy, 

pedagog 

 

według planu 

wychowawczego 

cały rok 

 

SFERA ROZWOJU DUCHOWEGO 

Kształtowanie postawy 

patriotycznej i 

obywatelskiej 

Akademie i uroczystości szkolne. 

Przegląd piosenki patriotycznej. 

Wycieczki. 

Małopolskie Dyktando 

Niepodległościowe. 

Święto Patrona. 

 

 

Odwiedziny grobu patrona. 

Nauka hymnu państwowego i 

szkolnego 

Zaangażowanie w działania 

związane ze Strategią Rozwoju 

Gminy Liszki. 

nauczyciele 

nauczyciel muzyki 

nauczyciele 

nauczyciel 

polonista 

wychowawca klasy 

VI, nauczyciel 

muzyki 

wychowawca klasy 

III 

nauczyciel muzyki 

 

pedagog, dyrektor 

według kalendarza 

szkoły i 

organizowanych 

imprez 

Rozwijanie szacunku 

dla dziedzictwa 

kulturowego własnego 

regionu 

Zapoznanie uczniów klas I-III z 

historią oraz walorami Czułowa i 

Mnikowa. 

Zwiedzanie Izby Regionalnej w 

szkole. 

Wycieczki krajoznawcze po 

okolicy. 

 

Współpraca ze społecznością 

lokalną. 

wychowawcy  

 

nauczyciel historii, 

wychowawcy 

nauczyciele 

przyrody i biologii 

oraz WF 

dyrektor 

nauczyciele 

cały rok 
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Kształtowanie postawy 

wzajemnego szacunku 

w relacjach 

interpersonalnych w 

społeczności szkolnej i 

poza nią 

Pogadanki na zajęciach z 

wychowawcą. 

Indywidualne rozmowy z 

uczniami. 

wychowawcy 

 

nauczyciele 

pedagog 

według potrzeb  

 

 

Program wychowawczo - profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Antoniego 

Sewiołka w Czułowie jest otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji. 

OPRACOWAŁ: zespół ds. programu wychowawczo-profilaktycznego w składzie: Anna 

Piętak, Agnieszka Kalandyk, Małgorzata Pietrzak, Ewa Kulka, Joanna Komorowska. 

 

 

 

 


