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PROGRAM WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY 

SPOŁECZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. RADY EUROPY W LUBINIE 

Rok szkolny 2019/2020 

I. PODSTAWA PRAWNA  

1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku (Dz. U. z 1997r. nr 78, poz. 483 ze 

zm.); 

2. Ustawa o systemie oświaty z 7 września 1991 roku (Dz. U. 1991 Nr 95 poz. 425); 

3. Ustawa Karta Nauczyciela (Dz. U. 1982 Nr 3 poz. 19); 

4. Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z 29 lipca 2005 roku (Dz. U. 2005 Nr 179 poz. 1485 ze zm.); 

5. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi z 26 października 1982 roku 

ze zmianami z dnia 4 stycznia 2013 roku (Dz. U. 1982 Nr 35 poz. 230); 

6. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych  

z 9 listopada 1995 roku (Dz. U. 1995 Nr 10 poz. 55 ze zm.); 

7. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z 19 sierpnia 1994 roku ze zmianami z  23 lipca 2008 roku 

(Dz. U. 2008 Nr 180 poz. 1108); 

8. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 

listopada 1995 roku (Dz. U. 1996 Nr 10 poz. 55 ze zm); 

9. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016 roku (Dz. U. z 2017r. poz. 59); 

10. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 Nr. 180 

poz. 1493); 

11. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku (Dz. U. Nr 111, poz.535); 

12. Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia  

9 listopada 1995 roku (Dz. U. Nr 10, poz. 55); 

13. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności  

w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeń psychicznych z dnia 20 sierpnia 

1996 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 537); 

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 27 sierpnia 2012 

roku ze zmianami z 30 maja 2014 roku oraz 17 czerwca 2016 roku (Dz. U. 2012 Nr 0, poz. 977); 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U., poz. 1113); 

16. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach z dnia  

30 kwietnia 2013 roku (Dz. U. 2013 poz.532); 

17. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  

i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej  

i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii z dnia 18 sierpnia 2015 roku (Dz. U. 2005, 
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poz. 1249); 

18. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu organizowania i prowadzenia działalności  

w zakresie promocji zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeń psychicznych z dnia 20 sierpnia 

1996 roku (Dz. U. Nr 112, poz. 537); 

19. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, 

wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym z dnia 24 lipca 2015 roku (Dz. U., poz. 1113); 

20. Konwencja o Prawach Dziecka uchwalona przez ONZ 20 listopada 1989 roku; 

21. Kierunki polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2018/2019; 

22. Program polityki prorodzinnej państwa z dnia 17 listopada 1998 roku; 

23. Statut Społecznej Szkoły Podstawowej w Lubinie; 

24. Wewnątrzszkolny System Oceniania Zachowania. 

 

II. WPROWADZENIE 

Program wychowawczo – profilaktyczny obejmuje treści i działania wychowawcze skierowane do 

uczniów oraz treści i działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane 

w oparciu o diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do 

uczniów, nauczycieli i rodziców. 

Wychowanie i profilaktyka 

Wychowanie to wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, 

intelektualnej, duchowej i społecznej, które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania  

z zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży (art.1 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe) 

Profilaktyka to proces, który wspiera zdrowie przez umożliwienie ludziom uzyskania pomocy potrzebnej 

im do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia. Zapobieganie uzależnieniom może 

odbywać się na różnych poziomach, w związku z czym wyróżnia się profilaktykę pierwszorzędową, 

drugorzędową i trzeciorzędową. 

Profilaktyka pierwszorzędowa to działanie mające na celu promowanie zdrowia i przedłużanie życia 

człowieka, zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami dysfunkcyjnymi. 

Szczególną uwagę zwraca się na budowanie i rozwijanie różnorodnych umiejętności radzenia sobie  

z wymogami życia. Ważne jest dostarczanie rzetelnych informacji, dostosowanych do specyfiki odbiorcy. 

Profilaktyka drugorzędowa to działania wczesnej interwencji mające na celu ujawnienie osób lub grup  

o najwyższym ryzyku dysfunkcjonalności oraz pomaganiu im w redukcji tego ryzyka. 

Profilaktyka trzeciorzędowa rozumiana jest jako interwencja po wystąpieniu dysfunkcji; ma ona na celu 

przeciwdziałanie pogłębianiu się procesu chorobowego oraz umożliwienie osobie objętej terapią powrotu do 

społeczeństwa, do życia wolnego od patologii. 

Działania profilaktyczne szkoły są integralną częścią systemu ochrony zdrowia, bezpieczeństwa  

i praw każdego człowieka. Zakładają współpracę z innymi instytucjami, placówkami wspierającymi szkolną 
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profilaktykę, prowadzącymi wczesną interwencję, terapię i rehabilitację i obejmują profilaktykę pierwszego  

i drugiego stopnia: 

a) profilaktyka pierwszego stopnia – to działania skierowane do całej społeczności uczniowskiej mające na 

celu promocję zdrowia i zapobieganie pojawianiu się problemów związanych z zachowaniami 

destrukcyjnymi, nauczycieli i pracowników szkoły, rodziców uczniów. Realizują ją wszyscy nauczyciele, 

pracownicy szkoły, rodzice uczniów. 

b) profilaktyka drugiego stopnia – to działania skierowane do uczniów o najwyższym ryzyku 

dysfunkcjonalności, pomagające im w jego redukcji. Tę formę realizują nauczyciele, pedagog szkolny, 

specjaliści współpracujący ze szkołą. 

 

Misja szkoły 

Szkoła opiera się na trzech wartościach: 

 odpowiedzialności; 

 mądrości; 

 uczciwości. 

Wraz z rodzicami wspieramy wszechstronny rozwój dziecka. Ucząc rozróżniać dobro i zło, przygotowujemy 

je do odpowiedzialnego funkcjonowania w dorosłym życiu. Przez konsekwentne działanie oferujemy 

naszym wychowankom praktyczną i rzetelną wiedzę. Kształtujemy osobę, która w oparciu o nasze wartości  

i zdobytą wiedzą potrafi zaistnieć w rodzinie, środowisku i świecie. 

Szkoła stawia wysokie wymagania, ale otacza opieką i pomocą wszystkich uczniów, zarówno zdolnych, jak  

i tych, którzy mają trudności. 

Sylwetka absolwenta 

Edukacja 

zna sposoby i metody uczenia się; 

pracuje w grupie i nad projektami; 

korzysta z nowoczesnych technologii i programów interaktywnych; 

uczestniczył w projektach międzynarodowych np. wymiana ze szkołą partnerską Nicolaus-August-Otto-

Schule (IGS) w Nästatten, eTwinning, Flat Stanley, Discover Lower Silesia. 

Sport i zdrowy tryb życia 

Uczestnicząc w zajęciach organizowanych przez szkołę i Uczniowski Klub Sportowy poznał nowe 

dyscypliny sportu: łucznictwo, szachy, aikido, pływanie. 

Zna zasady zdrowego żywienia, które poznał uczestnicząc w projektach „Owoce w szkole”, „Jem smacznie  

i zdrowo”, „Zdrowo najedzeni”, w warsztatach kulinarnych i spotkaniach z dietetykiem, spożywa zdrowe 

dwudaniowe, domowe obiady przygotowywane w szkole. 

 

III. PODSTAWA OPRACOWANIA PROGAMU 

 

Program został opracowany na podstawie diagnozy potrzeb i problemów występujących w środowisku 
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szkolnym, z uwzględnieniem: 

 obowiązujących aktów prawnych; 

 badań na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole i środowisku; 

 wyników ewaluacji wewnętrznej; 

 wyników klasyfikacji rocznej; 

 wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły; 

 ewaluacji programu wychowawczo-profilaktycznego realizowanego w roku szkolnym 2018/19; 

 rozmów indywidualnych i wywiadów prowadzonych z uczniami, ich rodzicami i nauczycielami; 

 bieżących obserwacji zachowań uczniów na lekcjach, podczas przerw i zajęć pozalekcyjnych,  

a także na wycieczkach oraz imprezach pozaszkolnych. 

 

Analiza posiadanych informacji pozwoliła wyłonić podstawowe trudności występujące w szkole, którymi są:  

 specyficzne problemy okresu dorastania (konflikty, zachowania opozycyjno-buntownicze, trudności 

emocjonalne, adaptacyjne, lęki, akceptacja własnego ciała i inne); 

 przypadki agresji i przemocy rówieśniczej oraz związane z nimi braki reakcji wśród uczniów klas 

starszych. 

 

Zgodnie z kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2019/20 zajmiemy się 

również: 

 profilaktyką uzależnień, 

 wychowaniem do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, 

 rozwijaniem kompetencji matematycznych uczniów, 

 rozwijaniem kreatywności, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych uczniów, w tym bezpieczne  

celowe wykorzystywanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w realizacji podstawy 

programowej kształcenia ogólnego. 

 

IV. REALIZOWANE PROJEKTY I PROGRAMY 

Szkolny wyjazd integracyjny – Radków  

e- Twinning 

AIESEC- współpraca z wolontariuszami 

Wolontariat – zorganizowanie Koła lub Rady Wolontariatu 

Mały Mistrz/Sprawny Dolnoślązaczek 

Lekkoatletyka dla każdego 

Trzymaj formę 

Bezpieczna woda 

Bieg po zdrowie 

Szkolny Klub Sportowy 



5 

 

Czystość dla Lubina 

Dzień Ziemi i Sprzątanie Świata 

Castorama/Tesco-projekty lokalne 

Żonkile – akcja społeczno – edukacyjna – kwiecień 2020 

BohaterOn – włącz historię - kampania 

Junior Media 

Odyseja Umysłu 

Wszystkie Kolory Świata (Unicef) – nowa edycja 

Akcje PAH 

Zaczytani 

Wymiana książek z Litwą 

Jak nie czytamy, jak czytamy- lekturki spod chmurki (innowacja pedagogiczna klasy 1-3) 

Drzewko Wdzięczności 

Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia 

Euroweek 

Owoce w szkole 

MegaMisja 

Moja miejscowość – miejsce, w którym żyję 

Podaj łapę  

Projekt widokówka 

Piosenka łączy, odległość dzieli – muzyczna podróż po Europie, festiwal piosenki obcojęzycznej 

Zgodnie z przyrodą – projekt edukacyjny – myślistwo, gospodarka leśna 

Eksperymentowanie z niemieckim i po niemiecku – innowacja pedagogiczna 

Program z języka angielskiego- wędrujący zeszyt („The Notebook Walker”) 

Nauczanie gramatyki języka angielskiego poprzez piosenki- innowacja pedagogiczna 

Program autorski w klasach 1-6 Montessori- innowacja pedagogiczna 

Wychowanie przez czytanie 

Deutsch Plus-Goethe Institut Warszawa 

Miód kupujesz pszczoły ratujesz 

Wymiana z IGS Nastatten (PNWM) 

 

V. UCZESTNICY PROGRAMU 

1. Rodzice: 

 mają prawo do wychowania zgodnie z własnymi przekonaniami religijnymi i moralnymi, jeśli nie są 

one w sprzeczności z prawami dziecka; 

 wspierają dziecko we wszystkich jego poczynaniach i zapewniają mu poczucie bezpieczeństwa; 

 wspierają wychowawców i nauczycieli w podejmowanych przez nich działaniach, służą wiedzą, 



6 

 

doświadczeniem i pomocą; 

 aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; 

 dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci; 

 współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny; 

 uczestniczą w zebraniach rodziców organizowanych przez szkołę; 

 zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole; 

 współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie. 

2. Wychowawcy klas: 

 integrują i kierują zespołem klasowym; 

 wykorzystują potencjał grupy do wspierania jej członków, oceniają zachowania uczniów; 

 zapoznają uczniów swoich klas i ich rodziców z prawem wewnątrzszkolnym i obowiązującymi 

zwyczajami, tradycjami szkoły; 

 diagnozują sytuację wychowawczą w klasie; 

 rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów; 

 dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia w klasie; 

 wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się; 

 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; 

 na podstawie dokonanego rozpoznania oraz celów i zadań określonych w szkolnym programie 

wychowawczo – profilaktycznym opracowują plan pracy wychowawczej dla klasy na dany rok 

szkolny, uwzględniając specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów; 

 przygotowują sprawozdanie z realizacji planu pracy wychowawczo – profilaktycznej oraz wnioski 

do dalszej pracy; 

 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. 

 

3. Nauczyciele: 

 oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych; 

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

i wyjazdów szkolnych; 
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 udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów; 

 informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych zdolnościach; 

 inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

 kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji; 

 reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

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

 realizują w toku pracy wychowawczej treści i cele programu wychowawczo-profilaktycznego 

szkoły; 

 współpracują z wychowawcami klas oraz szkolnym pedagogiem w zakresie realizacji zadań 

wychowawczych, uczestniczą w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

4. Uczniowie, Samorząd Uczniowski: 

 współorganizują imprezy i akcje szkolne; 

 znają i przestrzegają norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

 akceptują innych uczniów i szanują ich prawa; 

 współtworzą społeczność szkolną i wykorzystują swoje prawo do samorządności; 

 kierują swoim 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; 

 sumiennie wypełniają obowiązki szkolne; 

 dbają o bezpieczeństwo swoje i innych uczniów;  

 integrują się z zespołem klasowym; 

 współpracują z wychowawcą i innymi nauczycielami. 

 

 

5. Pedagog i psycholog szkolny: 

 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 w 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 i młodzieży; 
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 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; 

 zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla uczniów, 

 współpracują z placówkami wspierającymi proces dydaktyczno-wychowawczy szkoły  

i poszerzającymi zakres działań o charakterze profilaktycznym w tym z poradnią psychologiczno-

pedagogiczną. 

 

6. Pracownicy niepedagogiczni szkoły: 

 wspomagają nauczycieli w realizowaniu działań wychowawczo-opiekuńczych, 

 reagują na dostrzeżone zachowania niewłaściwe uczniów, zgłaszając zaobserwowane sytuacje do 

wychowawcy klasy, pedagoga i dyrekcji szkoły, 

 wspierają nauczycieli, czuwając nad właściwym spędzaniem przez uczniów przerw 

międzylekcyjnych, 

 zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki nauki i rozwoju uczniów,  

 reagują na obce osoby przebywające na terenie szkoły. 

 

VI. CELE OGÓLNE PROGRAMU WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNEGO  

 

Kształcenie ogólne w szkole podstawowej ma na celu: 

 wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, 

patriotyzmu i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji 

społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia (rodzina, przyjaciele); 

 wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej; 

 formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób; 

 rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność i przedsiębiorczość; 

 rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania; 

 ukazywanie wartości wiedzy jako podstawy do rozwoju umiejętności; 

 rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki; 

 wyposażenie uczniów w taki zasób wiadomości oraz kształtowanie takich umiejętności, które 

pozwalają w sposób bardziej dojrzały i uporządkowany zrozumieć świat; 

 wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

 wszechstronny rozwój osobowy ucznia przez pogłębianie wiedzy oraz zaspokajanie i rozbudzanie 

jego naturalnej ciekawości poznawczej; 
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 kształtowanie postawy otwartej wobec świata i innych ludzi, aktywności w życiu społecznym oraz 

odpowiedzialności za zbiorowość; 

 zachęcanie do zorganizowanego i świadomego samokształcenia opartego na umiejętności 

przygotowania własnego warsztatu pracy; 

 ukierunkowanie ucznia ku wartościom. 

 

VII. CELE SZCZEGÓŁOWE  

1. Zadania organizacyjne uwzględniające wszystkich odbiorców. 

Sposób realizacji Odpowiedzialni Osoby 

współpracujące 

Sondaż i diagnoza problemu 

1. Rozpoznanie i diagnozowanie 

możliwości edukacyjnych uczniów. 

2. Obserwacja środowiska. 

3. Rozmowy i spotkania z rodzicami. 

4. Rozmowy i spotkania z wychowawcami 

klas, nauczycielami, pedagogiem 

szkolnym. 

5. Rozmowy z uczniami. 

6. Ankiety, wywiady. 

1. Wicedyrektorzy 

2. Pedagog szkolny 

3. Psycholog szkolny 

4. Wychowawcy klas 

5. Nauczyciele 

6. Pielęgniarka szkolna 

1. Rada Rodziców 

2. Rodzice 

3. Samorząd 

Uczniowski 

4. Policja 

5. MOPS 

Udział rodziców w życiu szkoły 

1. Współudział w tworzeniu i opiniowanie 

aktów prawnych, programów, 

regulaminów. 

2. Zapoznanie rodziców z aktami prawnymi 

szkoły, m.in. Programem wychowawczo-

profilaktycznym, Regulaminem oceniania 

zachowania, Regulaminem korzystania z 

telefonów komórkowych i sprzętu 

elektronicznego, Wewnątrzszkolnym 

Systemem Oceniania. 

3. Funkcjonowanie e- dziennika oraz strony 

internetowej – udostępnianie dokumentów 

i komunikatów. 

4. Włączanie rodziców w życie szkoły 

1. Dyrektor 

2. Wicedyrektorzy 

3. Wychowawcy 

4. Nauczyciele 

5. Rodzice 

1. Rada Rodziców 
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poprzez udział w uroczystościach i 

imprezach szkolnych i klasowych oraz 

wyróżnianie rodziców za zaangażowanie i 

wkład pracy. 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1. Zindywidualizowane wspomaganie 

rozwoju ucznia: 

 kierowanie na badania specjalistyczne; 

 dostosowanie wymagań edukacyjnych do 

indywidualnych możliwości ucznia; 

 organizacja zajęć specjalistycznych; 

 praca z uczniem zdolnym. 

1. Dyrektor 

2. Pedagog szkolny 

3. Psycholog szkolny 

4. Wychowawcy  

5. Nauczyciele 

6. Pielęgniarka szkolna 

7. Rodzice 

1. Samorząd 

Uczniowski 

2. SANEPID 

3. Teatry 

profilaktyczne 

4. Policja 

Wypracowanie efektywnych form współdziałania z rodzicami 

1. Porady i konsultacje dla dzieci i rodziców. 

2. Zajęcia edukacyjne dla rodziców 

poszerzające ich umiejętności 

wychowawcze. 

3. Zapewnienie obiegu informacji pomiędzy 

pracownikami szkoły i rodzicami. 

4. Pedagogizacja rodziców- przekazywanie 

wiedzy na temat przyczyn i istoty 

niepowodzeń oraz wskazówek do dalszej 

pracy z dzieckiem. 

5. Udzielanie wsparcia w sytuacjach 

kryzysowych i konfliktowych. 

6. Pomoc w rozwiązywaniu bieżących 

problemów wychowawczych. 

7. Organizacja spotkań o charakterze 

mediacyjnych (rodzic -uczeń-nauczyciel). 

8. Udostępnianie literatury z zakresu 

wychowania. 

1. Dyrektor szkoły 

2. Wicedyrektorzy 

3. Pedagog szkolny 

4. Psycholog szkolny 

5. Wychowawcy 

6. Rodzice 

1. Poradnie 

Psychologiczno 

- Pedagogiczne 

2. Specjaliści/Instr

uktorzy 

3. Sąd 

4. MOPS 

5. Biblioteka 

Edukacja prawna młodzieży, rodziców i nauczycieli w zakresie problemów młodzieży 

1. Prowadzenie zajęć z edukacji prawnej 

wśród dzieci, młodzieży i rodziców. 

2. Pedagog szkolny 

3. Wychowawcy 

1. Policja 

2. Kurator 
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 klas 

 

rodzinny 

3. Sąd rodzinny 

Wewnątrzszkolne doskonalenie nauczycieli 

1. Monitorowanie potrzeb w zakresie 

doskonalenia. 

2. Propagowanie kursów szkoleniowych z 

zakresu profilaktyki i terapii uzależnień. 

1. Dyrektor szkoły 

2. Wicedyrektorzy 

3. Nauczyciele 

 

1. Poradnie 

Psychologiczno-

Pedagogiczne 

2. Instytucje 

organizujące 

kursy 

szkoleniowe 

Współdziałanie z instytucjami działającymi na rzecz  

zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży 

1. Współpraca z instytucjami zgodnie z 

potrzebami i oczekiwaniami szkoły. 

 

1. Dyrektor szkoły 

2. Wicedyrektorzy 

3. Pedagog szkolny 

4. Psycholog szkolny 

5. Wychowawcy klas 

6. Nauczyciele 

 

 

1. Instytucje 

działające na 

rzecz zdrowia 

psychicznego 

dzieci i 

młodzieży np. 

PPP, MOPS, 

Sanepid, 

Policja,Sąd, 

MDK, 

Biblioteka 

miejska, CK 

Muza, Ośrodek 

Terapii 

Zajęciowej 

„Słoneczko” 

 

2. Zadania skierowane do uczniów. 

ROZWÓJ FIZYCZNY 

ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Kształtowanie właściwych nawyków zdrowotnych: 

 zdrowe i racjonalne odżywianie; 

1. Dyrektor 

2. Wychowawcy 
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 dbanie o prawidłową sylwetkę; 

 włączenie do planu codziennego aktywności 

fizycznej; 

 profilaktyczne badania lekarskie; 

 dbałość o higienę pracy podczas korzystania  

z urządzeń elektronicznych (ze szczególnym 

uwzględnieniem wskazania przyczyn wad wzroku  

i postawy oraz ich konsekwencji, przyczyn deficytu 

snu i problemów z nauką). 

 dbałość o higienę osobistą. 

2. Reagowanie na zagrożenia zdrowia i życia – 

udzielanie pierwszej pomocy. 

3. Wpływ używek na zdrowie człowieka. 

 organizacja warsztatów dla uczniów i rodziców. 

4. Zachęcanie do aktywności sportowej w ramach zajęć 

szkolnych i poza nimi. 

3. Nauczyciele przedmiotów 

4. Rodzice 

5. Pielęgniarka szkolna 

6. Nauczyciele wychowania 

fizycznego. 

7. Pedagog. 

 

 

 

ROZWÓJ OSOBOWY (EMOCJONALNY, PSYCHICZNY) 

ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Rozwój osobowości ucznia jako jednostki: 

 określanie swoich słabych i mocnych stron; 

 kształtowanie umiejętności samooceny; 

 budowanie adekwatnego poczucia własnej wartości; 

akceptacja siebie; 

 pokonywanie nieśmiałości; 

 rozwijanie uzdolnień i zainteresowań, samorealizacja; 

 odpowiedzialność za własne decyzje i czyny; 

 asertywność; 

 prawidłowe rozpoznawanie i wyrażanie uczuć; 

 kształtowanie umiejętności radzenia sobie ze stresem; 

 budowanie systemu wartości; 

 kształtowanie umiejętności dokonywania 

racjonalnych, świadomych wyborów;  

1. Wychowawcy 

2. Pedagog szkolny 

3. Psycholog szkolny 

4. Specjaliści 

5. Nauczyciele przedmiotów 

6. Nauczyciel bibliotekarz 

7. Samorząd uczniowski 

8. Rzecznik Praw Ucznia 

9. Szkolne Koło Wolontariatu 
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 kształtowanie umiejętności radzenia sobie z agresją  

i przemocą oraz specyficznymi problemami okresu 

dorastania; 

 wskazywanie autorytetów i wzorców moralnych. 

2. Znajomość i stosowanie zasad dobrej komunikacji: 

 uważne słuchanie; 

 komunikacja werbalna i niewerbalna; 

 zawieranie kompromisów; 

 zachowanie w sytuacjach konfliktowych. 

3. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym: 

 wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli 

narodowych; 

 udział w obchodach świąt państwowych; 

 odpowiedni strój w czasie świąt szkolnych i akademii; 

 kulturalne zachowanie się w miejscach publicznych; 

 poznanie historii i tradycji regionu; 

 podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego 

– solidarność lokalna. 

4. Sposoby przyswajania wiedzy i umiejętności: 

 motywacja do nauki; 

 style uczenia się; 

 techniki uczenia się; 

 organizacja czasu pracy. 

5. Kształtowanie postawy tolerancji, empatii i akceptacji 

dla innych. 

6. Bezpieczeństwo w Internecie: 

 promocja bezpiecznych zastosowań w sieci, 

 certyfikowanie oraz promocja bezpiecznych stron i 

serwisów internetowych; 

  inicjowanie i propagowanie działań na rzecz 

bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów 

internetowych, 

 zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców 

z problematyką bezpieczeństwa online; 
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 promocja pozytywnego wykorzystywania Internetu.; 

 podniesienie poziomu bezpieczeństwa korzystania z 

sieci przez dzieci i młodzież, a także ich rodziców, 

opiekunów i nauczycieli; 

 refleksyjne i celowe korzystanie z elektronicznych 

nośników informacji, w tym logicznego i 

algorytmicznego myślenia, programowania, 

posługiwania się aplikacjami komputerowymi, 

wyszukiwania i wykorzystywania informacji z 

różnych źródeł, posługiwania się komputerem i 

podstawowymi urządzeniami cyfrowymi oraz 

stosowania tych umiejętności na zajęciach z różnych 

przedmiotów m.in. do pracy nad tekstem, 

wykonywania obliczeń, przetwarzania informacji i jej 

prezentacji w różnych postaciach 

 udział uczniów klas 7-8 w warsztatach dotyczących 

bezpieczeństwa w sieci (jako zadanie dla 

wychowawców  klas 7 i 8) 

7. Rozwijanie kompetencji czytelniczych uczniów. 

8. Wspomaganie uczniów w wyborze kierunku 

kształcenia i zawodu. 

 

 

ROZWÓJ SPOŁECZNY 

ZADANIA OSOBY ODPOWIEDZIALNE 

1. Organizacja zespołu klasowego: 

 poznanie praw i obowiązków ucznia; 

 wybory do samorząd klasowego i szkolnego; 

 kodeks klasowy. 

2. Integracja zespołu klasowego: 

 zajęcia integrujące; 

 wspólne wyjazdy; 

 organizacja imprez szkolnych i klasowych; 

 współdziałanie w grupie; 

1. Wychowawcy 

2. Pedagog szkolny 

3. Psycholog szkolny 

4. Specjaliści 

5. Nauczyciele przedmiotów 

6. Pracownicy szkoły 

7. Samorząd uczniowski 

8. Rzecznik Praw Ucznia 
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 nabywanie kompetencji społecznych (m.in. dzięki 

pracy w projektach). 

3. Zachowanie zasad bezpiecznego poruszania się na 

drogach i ulicach (podczas wycieczek i po za nimi) 

4. Dbałość o środowisko naturalne i postawy 

ekologiczne. 

5. Znajomość praw człowieka i praw dziecka oraz 

instytucje powołane do ich przestrzegania (UNICEF, 

UNESCO, TPD) 

6. Kształtowanie właściwych postaw obywatelskich  

i przygotowanie do uczestnictwa w życiu społecznym 

7. Uczenie zasad samorządności i demokracji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. EWALUACJA 

 

Wnioski z realizacji działań zaplanowanych w programie powstaną w oparciu o: 

 sprawozdania wychowawców z realizacji Planu pracy wychowawczo – profilaktycznej za 

dany rok szkolny; 

 ankiety skierowane do uczniów, rodziców i pracowników; 

 analizę trudności wychowawczych, problemów szkolno – środowiskowych  

i profilaktycznych; 

 analizę dokumentów; 

 obserwacje; 

 rozmowy z uczniami, rodzicami i nauczycielami. 

 

IX. USTALENIA KOŃCOWE 

 

Za realizację Programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły odpowiedzialni są pracownicy 

szkoły oraz rodzice. Dyrektor Szkoły czuwa nad prawidłowością jego realizacji. 

 

Program ten jest otwarty, może być modyfikowany w trakcie realizacji oraz podlega monitorowaniu 

i ewaluacji. Aktualizacja programu na każdy kolejny rok szkolny następuje we wrześniu w oparciu 

o: 
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 zdiagnozowane problemy i trudności, 

 aktualne kierunki polityki oświatowej państwa, 

 zaplanowane projekty. 

Program wychowawczo – profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy w 

Lubinie przyjęto w porozumieniu z : 

  -   Radą Rodziców w dniu 26 września 2019 roku 

  -   Samorządem Uczniowskim w dniu 21 września 2019 roku 

 

 

Marta Pilecka-Lalewicz 

Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej im. Rady Europy 

w Lubinie 

 


