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PROGRAM     

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNY  

  

2017 - 2025  
  

Szkoła Podstawowa   
im. Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie  

  
  

 

W wychowaniu chodzi właśnie o to, a żeby człowiek 

stawał się coraz bardziej człowiekiem (...),  

                                              a żeby również umiał bardziej być nie tylko z drugim, ale i dla drugich  

Jan Paweł II  

  

  
  
  

  
      Opracowały:  

Hanna Wójcik  

Dorota Twardowska  

Honorata Zawistowska  

Agnieszka Sęczek  
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Podstawa prawna:  

• Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 

59) - art. 10 ust. 1 pkt 5, art. 26 ust. 2, art. 78, art. 98-99.   

• 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. poz. 1249).  

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 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 2017 r. poz. 356).   

• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w 

sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli (Dz.U. z 2017 r. poz. 649) - § 4.   

• Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (zwłaszcza art. 72)  

• Powszechna Deklaracja Praw Człowieka   

• Konwencja o Prawach Dziecka  

NASZA SZKOŁA WYZNAJE WARTOŚCI:  

• miłość;  

• rodzina   

• patriotyzm i szacunek dla tradycji,  

• uczciwość;  

• odpowiedzialność;  

• ofiarność,   

• przyjaźń  

• wolność I STOSUJE   ZASADY:  

• jawności;  

• sprawiedliwości;  

• obiektywizmu;  

• współodpowiedzialności (nauczyciele, rodzice, uczniowie); • 

wyrównywania szans;  

• indywidualizacji.  

• solidarności,   

• demokracji,   
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• tolerancji,  

  

  

Pracujemy w oparciu o:  
• Szkolny zestaw programów nauczania;  

• Statut Szkoły  

• Program Wychowawczo-Profilaktyczny  

• Zbiór obowiązujących dokumentów MEN i wewnętrzne dokumenty 

regulujące pracę szkoły.  

  
  
  

Założenia ogólne:  
          

          Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w  Szkole Podstawowej im. 

Cypriana Kamila Norwida w Zakręcie opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez radę 

pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski. Istotą działań wychowawczych   i 

profilaktycznych szkoły jest współpraca całej społeczności szkolnej oparta na złożeniu,   że 

wychowanie jest zadaniem realizowanym w rodzinie i w szkole. Pierwotnym   i 

najważniejszym środowiskiem wychowawczym ucznia jest jednak rodzina. Główna 

odpowiedzialność za wychowanie dzieci spoczywa na rodzicach. Rolą szkoły, oprócz jej 

funkcji dydaktycznej, jest dbałość o wszechstronny rozwój każdego z uczniów oraz 

wspomaganie wychowawczej funkcji rodziny. Zadaniem szkoły w obszarze wychowania jest 

wspieranie rodziców i nadrabianie braków w przypadku uczniów z rodzin dysfunkcyjnych. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości   w 

sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej. Proces wychowania jest 

wzmacniany i uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci   i 

młodzieży. Profilaktykę należy rozumieć jako interwencję wzmacniającą, korygującą   i 

uzupełniającą wychowanie.  

Program wychowawczo-profilaktyczny szkoły tworzy spójną całość ze  statutem szkoły, 

szkolnym zestawem programów nauczania i uwzględnia wymagania opisane w podstawie 

programowej.   

Zadaniem szkoły jest łagodne wprowadzenie dziecka w świat wiedzy, przygotowanie   do 

wykonywania obowiązków ucznia oraz wdrażanie do samorozwoju. Szkoła zapewnia 

bezpieczne warunki oraz przyjazną atmosferę do nauki, uwzględniając indywidualne 

możliwości i potrzeby edukacyjne ucznia.   

Wychowawcami w szkole są wszyscy jej pracownicy, a szczególna odpowiedzialność  

spoczywa na nauczycielach i wychowawcach klasowych. Proces wychowawczy  jest ściśle 

związany z procesem kształcenia i realizowany w każdym momencie życia szkoły.   
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Ideał wychowawczy absolwenta:   
  
  

 Uczeń kończący szkołę podstawowa,  posiada następujące cechy:    
  

1. Jest aktywny i kreatywny w zdobywaniu wiedzy i umiejętności  

2. Samodzielnie i aktywnie dąży do dobra indywidualnego  i społecznego;  

3. Jest odpowiedzialny za własne słowa i czyny;  

4. Szanuje wspólne dobro jako postawę życia społecznego;  

5. Przygotowuje się do odpowiedzialnego życia w rodzinie, społeczności lokalnej   i 

państwie, w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego i patriotyzmu;   

6. Szanuje godność osobistą innych ludzi;  

7. Charakteryzuje się wysoką kulturą osobistą;  

8. Posiada wiedzę na temat współczesnych zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych, 

podejmuje odpowiedzialne decyzje w trosce o bezpieczeństwo własne i innych,   

9. Postępuje etycznie – w myśl obowiązujących norm moralnych;  

10. Dba o pełny rozwój psychofizyczny w poszanowaniu zdrowia, realizując zasady 

higienicznego trybu życia;  

11. Jest wrażliwy na otaczające go środowisko naturalne (świadom istniejących zagrożeń);  

12. Odważnie wyraża własne zdanie i poglądy z zachowaniem kultury  i norm moralnych;  

13. Jest świadom swych obowiązków i praw  

  

  

Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego:  
  

1. Ukierunkowanie na zdobycie przez ucznia  wiedzy i umiejętności pozwalających na 

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych.  

2. Opieka nad psychofizycznym rozwojem wychowanków.  

3. Czuwanie nad działaniem wychowanka w życiu społeczności środowiskowej 

(klasa, grupa rówieśnicza).  

4. Przygotowanie dziecka do samodzielnego życia.  

5. Koordynowanie oddziaływań wychowawczych domu, szkoły i środowiska 

rówieśniczego.  

6. Ukierunkowanie na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

  

Zadania nauczyciela wychowującego:  
  

• Kreowanie sytuacji, w których dziecko aktywnie rozwija wszystkie sfery swojej 

osobowości;  

• Kształtowanie umiejętności współistnienia i współdziałania w grupie rówieśniczej   i 

społecznej poprzez wspólną naukę, zabawę i wybór właściwych form spędzania 

wolnego czasu;  

• Budowanie obrazu własnej osoby w oparciu o rzetelną samoocenę;  
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• Zaszczepienie postaw pozytywnego i zrównoważonego reagowania w sytuacjach 

trudnych oraz właściwego sposobu wyrażania ocen i sądów aprobujących lub 

negujących różne zachowania swoje i innych osób.  

  

Cele główne szkoły:  
  

• Kształtujemy u uczniów zdrowy styl życia.   

• Kształtujemy u uczniów więź z krajem ojczystym, poszanowanie dla dziedzictwa 

narodowego oraz szacunek dla innych kultur i tradycji  

• Kształtujemy pozytywne postawy społeczne, promowanie bezpiecznych zachowań i 

profilaktyka zagrożeń.  

  

  
  

1. Cel: Kształtujemy u uczniów zdrowy styl życia.  
  

Umiejętności ucznia: kontrolowanie emocji, rozładowywanie stresów, zdobywanie 

sprawności fizycznej, prawidłowe odżywianie się, utrzymywanie higieny ciała i odzieży, troska 

o czystość pomieszczeń szkolnych, nie uleganie nałogom.  

  

Lp.  Cele szczegółowe  Sposób realizacji  Odpowiedzialni   

1.  Korygowanie wad , 

postawy oraz wymowy.  

    

Badania  przesiewowe  

  

Pielęgniarka  

Lekcje z wychowawcą –„W ławce 

szkolnej”. BHP  

Wychowawcy  

Zajęcia logopedyczne  

  

Logopeda  

2.    

  

Kształtowanie nawyku 

dbania o własne zdrowie.  

Zwracanie uwagi na 

utrzymanie higieny ciała.  

Dbanie o schludny 

wygląd zewnętrzny.  

Przygotowanie na zajęciach 

zdrowych posiłków.  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej   i 

techniki.   

Wychowawcy  

Zajęcia z pielęgniarką szkolną 

o charakterze informacyjnym  i 

ćwiczeniowym.   

  

Pielęgniarka szkolna.  

Obchody Światowego Dnia Zdrowia  Nauczyciele  

Prezentacja na forum klasy, szkoły, 

środowiska lokalnego prac uczniów 

wykonanych na zajęciach 

pozalekcyjnych (szkolnych i  

  

Wychowawcy, 

nauczyciele.  
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  pozaszkolnych).  

  

 

Rozmowy terapeutyczne  z 

psychologiem i pedagogiem.  

  

  

Psycholog i pedagog.  

Program przeciwdziałania 
nikotynizmowi, alkoholizmowi    

i narkomanii (prelekcje 

specjalistów, realizowanie 

scenariuszy dotyczących unikania 

nałogów)   

Sanepid  

…………………. 

Psycholog, pedagog, 

wychowawcy,  

nauczyciel przyrody, 

biologii, dyrektor*.  

Troska o czystość pomieszczeń 

szkolnych.  

Sprzątaczki, woźny, 

nauczyciele, dyrektor*.  

Noszenie stroju szkolnego   i 

galowego z logo szkoły.  

Rodzice  

Nauczyciele  

3.    

Promowanie  zdrowego 

stylu życia, odżywiania   

i wypoczynku.   

  

Umiejętne  

zagospodarowanie czasu 

wolnego.   

  

Lekcje z wychowawcami.  Wychowawcy  

PIRAMIDA ŻYWIENIA -  

promowanie diety i stylu życia 

zapobiegającego cukrzycy 2 typu 

(dieta bezcukrowa)  

Rodzice  

Pielęgniarka szkolna  

Nauczyciele  

Organizacja czynnego wypoczynku   
w czasie wolnym  

(organizacja wypoczynku letniego i  

zimowego)  

  

Nauczyciele 

Rodzice  

Konkursy/działania dotyczące 

zdrowego stylu życia.  

  

Nauczyciele  

Prowadzenie kół zainteresowań.  

  

Nauczyciele  

4.  

  

  

Kształtowanie 

sprawności fizycznej, 

odporności. 

Uświadomienie roli   i 

znaczenia sportu. 

Wpajanie nawyku 

rozwijania własnych 

predyspozycji w zakresie 

dyscyplin sportu.   

  

  

  

Lekcje wychowania fizycznego.   

  

Nauczyciele  

Zajęcia UKS i SKS  

  

Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  

Organizowanie zajęć w terenie, 
wycieczek pieszych, rowerowych.  

Zajęcia na basenie.  

Nauczyciele  

Konkursy - Mam talent.  Opiekun SU  

Zawody sportowe  Nauczyciele 

wychowania 

fizycznego  
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5.  

Zachowanie zasad 

bezpiecznego poruszania 

się po drogach i ulicach 

ze szczególnym 

zwróceniem uwagi na 

bezpieczną drogę do 

szkoły.   

Prowadzenie zajęć wychowania 
komunikacyjnego.  

Przeprowadzenie egzaminu na kartę 
rowerową.   

Spotkania z policjantami.   

  

Nauczyciel techniki 

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Pedagog  

współpraca z Komendą  

Powiatową Policji w  

Otwocku  

 

     

6.  Zapewnienie uczniom 

poczucia bezpieczeństwa 

fizycznego   i 

psychicznego oraz  

higieny pracy.  

  

Opracowanie i realizacja 

harmonogramu dyżurów 

nauczycielskich.  

Zapoznanie uczniów i rodziców z 

zasadami bezpieczeństwa 

obowiązującymi na terenie szkoły.   

  

Dyrektor  

Nauczyciele  

Pracownicy  

Opracowanie regulaminów  

korzystania   

z pomieszczeń i sprzętu szkolnego, 

wdrażanie uczniów do ich 

przestrzegania.   

Nauczyciele  

Pracownicy szkoły  

  

Zapewnienie uczniom opieki oraz 

pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej.   

  

Współpraca   z 
powołanymi do tego  

instytucjami, 
organizacjami.   

Psycholog  

Pedagog  

W pracy z uczniami 

uwzględnia się 

orzeczenia poradni 

psychologiczno- 

pedagogicznej oraz 

opinie PPP   

  

7.  Podnoszenie wiedzy 

ucznia na temat zagrożeń 

społecznych.  

Kształtowanie 

umiejętności unikania 

negatywnych wpływów 

środowiska.   

  

Realizacja projektów  

prozdrowotnych  

  

Współpraca i spotkania   z 

kuratorem sądowym, lekarzem, 

psychologiem.   

  

Dyrektor  

Psycholog  

Pedagog  

Wychowawcy  
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8.  Kształtowanie 

umiejętności właściwego 

reagowania na 

niebezpieczeństwa 

zagrażające zdrowiu  i 

życiu ze strony 

środowiska 

przyrodniczego  

Lekcje nt. odpowiednich zachowań 

w czasie nagłej zmiany pogody, 

burzy, mgły, huraganu, ulewnych 

deszczy, pożaru oraz innych 

nadzwyczajnych zagrożeń  

  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej 

Nauczyciel edukacji  

dla bezpieczeństwa  

Wychowawcy  

9.  Wdrażanie do  

bezpiecznego korzystania 
z urządzeń cyfrowych i  

sieci Internet zgodnie z 

obowiązującym prawem  

Lekcje informatyki  

- zapoznanie z zasadami korzystania 

z urządzeń i konsekwencjami ich 

niewłaściwego użytkowania - 

zapoznanie z zasadami netykiety  

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, 

informatyki, techniki  

Realizacja programów 

profilaktycznych odpowiednio do 

potrzeb, prowadzenie zajęć  

Dyrektor  

Psycholog  

Pedagog  

  terapeutycznych z klasą.   

  

Wychowawcy  

10.  Kształtowanie 

odpowiedniego 

zachowania w sytuacji 

zagrożenia 

bezpieczeństwa, zdrowia 

ucznia lub innej osoby.  

   

Szkolenia z zakresu udzielania 

pierwszej pomocy przedmedycznej 

w typowych sytuacjach zagrożenia. 

Organizowanie próbnych ewakuacji.  

Lekcje przyrody  

  

  

Trenerzy  

Nauczyciele  

Pracownicy szkoły  

  Kształtowanie  

umiejętności komunikacji 

interpersonalnej istotne 

dla zdrowia i 

bezpieczeństwa  

Lekcje na temat zachowań 

asertywnych, negocjowania  

i odmowy.  

Wychowawcy  

Nauczyciel Edukacji 

dla bezpieczeństwa  

  
Spodziewane efekty: postawa „nie” wobec nałogów; uczeń kontroluje i panuje nad swoimi 

emocjami; radzi sobie ze stresem; rozwija sprawność fizyczną; odżywia się prawidłowo; dba o 

higienę ciała i odzieży; utrzymuje porządek w pomieszczeniach szkolnych, reaguje stosownie 

w sytuacjach zagrożenia zdrowia  lub życia.  

  
  

2. Cel: Kształtujemy u uczniów więź z krajem ojczystym, poszanowanie dla 

dziedzictwa narodowego oraz szacunek dla innych kultur i tradycji:  
  
Umiejętności ucznia: zna i szanuje symbole narodowe, stosownie zachowuje się w miejscach 

pamięci narodowej, podczas akademii i świąt państwowych, zna historie i tradycje własnego 

narodu i regionu, okazuje szacunek dla innych kultur, jest tolerancyjny, kultywuje tradycje 

narodowe, lokalne, szkolne i rodzinne. Uczestniczy w kulturze polskiej i europejskiej.  
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Lp.  Cele szczegółowe  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  

1.  Kształtowanie szacunku dla 

symboli narodowych  

  

Udział w uroczystościach 

poświęconych świętom 

państwowych  

Nauczyciele  

  

Dyrektor  

  

Poznawanie symboli 

narodowych.  

Lekcje historii, muzyki,   

Edukacja wczesnoszkolna  

Nauczyciele historii, 

muzyki, edukacji 

wczesnoszkolnej  

2.  Poznanie historii i tradycji 

narodu polskiego i własnej 

okolicy.  

Poznanie lokalnych 

zabytków, miejsc pamięci 

narodowej i ich dziejów oraz 

ludzi szczególnie 

zasłużonych dla regionu  

Lekcje historii, geografii, 

plastyki, godziny 

wychowawcze,   

Nauczyciele,  

Wycieczki  

Zielone Szkoły –„ Zakochaj 

się w Polsce !”  

Udział w obchodach świąt  

państwowych, gminnych  

  

  

Nauczyciele historii , 

WOS, przyrody , 

geografii, języka 

polskiego i plastyki. 

Współpraca z 

samorządem 

lokalnym  

 

    

Konkursy przedmiotowe  

  

Udział w zajęciach kół 

zainteresowań - koło 

historyczne  

Opieka nad miejscem 

pamięci narodowej.  

Zamajdan Olszyny  

  

Spotkania z ludzmi 

zasłużonymi dla regionu  

  

Wychowawcy  

  

  

  

Nauczyciele  

  

3.    Lekcje biblioteczne   Nauczyciel 

bibliotekarz  
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Kształtowanie umiejętności 

uczestniczenia w kulturze 

polskiej i europejskiej.  

  

Lekcje muzealne, wycieczki  

do teatru, kina, filharmonii  

  

  

Przygotowywanie i udział w  

uroczystościach   

państwowych i gminnych  

  

Konkursy czytelnicze, 

recytatorskie, krasomówcze, 

plastyczne  

  

Spotkania z pisarzami i 

poetami.  

  

Udział w zajęciach kół 

zainteresowań   

Nauczyciele edukacji 

wczesnoszkolnej, j.  

polskiego  

  

Wychowawcy  

Rodzice  

  

Nauczyciele  

Współpraca z 

Ośrodkami Kultury z 

terenu gminy 

Wiązowna, Izbą 

regionalną  

  

  

Nauczyciele  

4.  Poznanie przykładów 

muzycznej twórczości 

ludowej, obrzędów, 

zwyczajów i tradycji  

Mazowsza  

Kształtowanie postawy 

szacunku, zrozumienia, 

akceptacji  i poszanowania 

innych kultur, przy 

jednoczesnym zachowaniu  

poczucia wartości 

dziedzictwa kulturowego 

narodu i własnej tożsamości  

Lekcje muzyki, edukacji 

wczesnoszkolnej , 

wycieczki  

Uroczystości szkolne-  

Jasełka, koncert kolęd itp.  

Nauczyciel muzyki, 
edukacji  

wczesnoszkolnej,   

Wychowawcy  

Lekcje historii, WOS,  

geografii  

  

Wycieczki  

  

  

  

Nauczyciel historii, 

wosu i geografii. 

Nauczyciele 

edukacji  

wczesnoszkolnej  

  

Pedagog szkolny  

  

Wychowawcy  

5.  Kształtowanie poczucia 

przynależności do rodziny, 

grupy rówieśniczej i 

wspólnoty narodowej  

Lekcje z wychowawcą  

  

  

Obchody Dnia Rodziny  

Nauczyciele   

  

Psycholog   

Pedagog  

Rodzice  

   Nauczyciel świetlicy  

6.  Kultywowanie tradycji 

szkolnych, poszanowanie 

symboli szkoły.  

Organizacja uroczystości 

Święta szkoły  

Nauczyciele  

Rodzice  

Dyrektor  

  

Spodziewane efekty: uczeń zna i szanuje historię i tradycję swojego narodu, regionu i 

miejsca zamieszkania; zna i szanuje symbole narodowe; aktywnie uczestniczy w życiu 

społeczności lokalnej. Szanuje innych ludzi i ich kulturę,   

  
  



Program Wychowawczo - Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. C. K. Norwida w Zakręcie  

  

  11  

  

3. Cel: kształtowanie pozytywnych postaw społecznych, promowanie 

bezpiecznych zachowań i profilaktyka zagrożeń.  
  

Umiejętności ucznia: posługiwanie się zasadami skutecznej komunikacji, odróżnianie dobra 

od zła; rozpoznawanie wartości moralnych; hierarchizacja wartości. Aktywne uczestnictwo w 

życiu społecznym. Prezentuje wysoką kulturę osobistą, potrafi skutecznie komunikować się z 

otoczeniem.  

  

L.p  Cele szczegółowe  Sposób realizacji  Odpowiedzialni  

1.  

  

  

  

Przygotowanie uczniów do 

świadomego, aktywnego 

uczestnictwa w życiu 

społecznym.  

  

  

  

Rozwijanie samorządności 

uczniów. Uczenie zasad 

demokracji.  

  

Udział w pracach Samorządu 

szkolnego i klasowego.  

Udział uczniów w procesie 

planowania pracy klasy, 

szkoły.  

  

  

Wychowawcy  

Opiekun Samorządu  

Uczniowskiego  

  

Udział w gminnych 

konkursach dot. 

Samorządności?  

  

Współpraca z 

samorządem 

lokalnym  

Nauczyciel historii i  

WOS.  

Reprezentowanie szkoły w  

czasie uroczystości 

lokalnych.   

Spotkanie z seniorami z 

okazji Dnia Babci i Dziadka,  

ŚWIĘTA SZKOŁY.  

Nauczyciele  

Wychowawcy  

  

  

Współpraca z GOPS  

Współpraca z GOK  

  

2.  Rozwijanie tolerancji wobec 

innych.   

Kształtowanie właściwych 

postaw w stosunku do osób 

niepełnosprawnych, starszych 

i odmiennych kulturowo.  

Zapraszanie do szkoły i 

spotkania z osobami 

niepełnosprawnymi.  

  

  

  

Współpraca ze 

środowiskiem 

lokalnym  

Wychowawcy,  

nauczyciele,   

  

 

    Dyrektor,   

Wychowawcy  

  

Praca  w Wolontariacie.  

  

Opiekun  

Wolontariatu.  
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3.  Poznanie i respektowanie 

praw i obowiązków ucznia  

Zapoznanie uczniów ze 

Statutem Szkoły i innymi 

dokumentami regulującymi 

pracę szkoły.  

  

Wychowawcy, 

nauczyciele.  

  

4.  Rozwijanie zainteresowań 

uczniów, rozbudzanie pasji.   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Organizacja festiwalu nauki  

  

  

Nauczyciele chemii,  

biologii  

  

Udział w kołach 

zainteresowań i zajęciach 

pozalekcyjnych działających 

w szkole i poza nią.   

  

Nauczyciele  

Rodzice  

Współpraca z GOK  

Realizacja projektów 

przedmiotowych, szkolnych  

Pomoc w rozpoznawaniu 

talentów i możliwości 

uczniów.  

  

Nauczyciele  

Psycholog   

Pedagog  

Udział uczniów w 

konkursach, zawodach 

sportowych i innych formach 

prezentacji własnych 

umiejętności, wiedzy. 

Prezentacja wyników 

konkursów na apelu, na 

gazetkach szkolnych.  

  

Nauczyciele 

Wychowawcy  

5.  Kształtowanie umiejętności 

refleksyjnego, celowego 

korzystania z elektronicznych 

nośników informacji- 

Internet, gry komputerowe, 

telewizja, radio.   

  

Lekcje z wychowawcą  

Zajęcia profilaktyczne.  

  

Wychowawcy  

Nauczyciele techniki 

i informatyki Inni 

specjaliści  
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6.  Kształtowanie umiejętności 

bycia członkiem zespołu 

klasowego, szkolnego.  

Zachęcanie i integrowanie 

społeczności uczniowskiej do 

licznej i częstej obecności w 

życiu szkoły.  

Uczestnictwo w organizacji 

uroczystości szkolnych, 

imprezach i akcjach 

organizowanych przez szkołę.   

  

Wszyscy pracownicy 

szkoły. Rodzice  

Godziny wychowawcze, 

wycieczki, wyjazdy 

integracyjne itp.  

  

Wychowawcy  

1.   Upowszechnianie 

czytelnictwa, rozwijanie 

kompetencji czytelniczych 

uczniów.       

Wyzwalanie aktywności 

pozalekcyjnej uczniów.   

  

Udział w lekcjach 

bibliotecznych, kole 

bibliotecznym itp.  

  

Nauczyciel  

bibliotekarz  

  

Nauczyciele  

Rodzice  

2.   Dążenie do uzyskania 

wysokiego poziomu kultury 

osobistej.  

Budowanie systemu wartości- 

przygotowanie do 

rozpoznawania podstawowych 

wartości.  

  

Lekcje wychowawcze.  

  

Wychowawcy  

  

3.   Wpajanie szacunku i tolerancji 

do odmiennych  

poglądów, ludzi, religii itp.,   

  

Udział w akcjach 

charytatywnych, 

wolontariacie, rekolekcjach.   

  

Opiekun wolontariatu 

Nauczyciele  

4.   Wdrażanie do uważnego 

słuchania, rozmawiania, 

zawierania kompromisów  

Godziny wychowawcze i  

interwencje doraźne  

  

Wychowawcy,  

nauczyciele,  

specjaliści  

  

5.   Kształtowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec  

osób dorosłych, rówieśników  

  

Egzekwowanie właściwego 

zachowania uczniów wobec 

osób dorosłych, rówieśników.   

  

Wychowawcy  

Pracownicy szkoły  
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6.   Wzmacnianie pozytywnych 

postaw (postawy prospołeczne 

i pozytywna  

Działalność Wolontariatu 

Dyskusje, pogadanki 

wychowawcze w zależności  

Opiekun  

Wolontariatu.  

Psycholog   

 

 komunikacja oraz kultura  

osobista)  

  

od potrzeb  

  

Pedagog  

  

Lekcje z wychowawcą 

Ćwiczenie z uczniami 

prawidłowej reakcji w 

sytuacjach konfliktowych  

Zajęcia świetlicowe, lekcje  

języka polskiego, inne  

  

Wychowawcy  

  

Nauczyciel świetlicy  

Nauczyciele  

Lekcje z pedagogiem, 

psychologiem.  

  

Psycholog 

Pedagog  

7.   Rozwijanie umiejętności 
społecznych.   

Rozwijanie umiejętności 

słuchania i zabierania głosu.   

  

Lekcje z wychowawcą  

Zajęcia profilaktyczne.  

  

Wszyscy 

nauczyciele.  

  

  
8.   

Przeciwdziałanie przejawom 

niedostosowania 

społecznego.   

  

Ćwiczenie prawidłowych 

postaw i zachowań uczniów w 

grupie rówieśniczej.  

  

Przekazanie wiedzy na temat 

szkodliwego działania używek, 

narkotyków, również 

negatywnego oddziaływania 

nieodpowiedniego 

towarzystwa.   specjalistami.  

  

Rodzice  

Nauczyciele  

  

  

Zajęcia z trenerami .   

  

Współpraca z 

Sądem Rodzinnym   

w Otwocku.  

  

Lekcje przyrody, biologii  Nauczyciel 

przyrody, biologii  
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9.   

  
Integracja działań 

wychowawczo- 

profilaktycznych szkoły i  

rodziców  

  

  

Zapoznanie rodziców z 

programem 

wychowawczoprofilaktycznym 

oraz innymi prawnymi aktami 

Szkoły.  Spotkania rodziców z 

wychowawcami klas,  udział w 

zebraniach  

ogólnoszkolnych i klasowych  

  

Uwzględnienie na zebraniach z 

rodzicami tematów z zakresu 

wychowania,  

  

  

Dyrektor   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Wychowawcy  

 

  adekwatnych do problemów 

klasowych  

  

  

  

 

Dokładne precyzowanie 

wymagań stawianych 

uczniom, dotyczących 

pożądanych przez Szkołę 

zachowań, które zapewnią 

utrzymanie ładu społecznego 

i bezpieczeństwa uczniów.  

Badanie opinii rodziców dot.  

funkcjonowania szkoły  

  

Egzekwowanie powyższych 

wymagań i wzmacnianie 

pożądanych zachowań.  

  

Nauczyciele  

Wychowawcy  

  

Rodzice  

Wyróżnianie rodziców za 

wkład pracy, pomoc Szkole w 

poprawianiu warunków pracy 

i nauki.  

Nagrody, dyplomy na 

zakończenie Roku Szkolnego  

  

Dyrektor  

Nauczyciele  

Wychowawcy  
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Ankiety, rozmowy, 

współpraca z   

Radą Rodziców  

  

Nauczyciele Dyrektor  

10.   Pedagogizacja rodziców i 

nauczycieli.  

Organizowanie szkoleń dla 

nauczycieli, rodziców. 

Przekazywanie rodzicom 

wiedzy na temat przyczyn i 

istoty niepowodzeń 

dydaktycznych- wskazówki 

do pracy w domu z 

dzieckiem.  

Nauczyciele  

Rodzice  

Specjaliści  

11.   Opieka zdrowotna i pomoc  

socjalna  

  

Zapomogi losowe dla dzieci 

najbardziej potrzebujących, 

stypendia   

Opieka po lekcjach w 

świetlicy szkolnej- pomoc w 

nauce.   

Współpraca z Radą  

Rodziców i  

Gminnym  

Ośrodkiem Pomocy  

Społecznej, 

specjaliści,  

    nauczyciele, 

wychowawcy.  

Współpraca ze  

Świetlicą  

Środowiskową TPD  

Współpraca z  

Gminną Komisją  

Rozwiązywania  

Problemów  

Alkoholowych w 

Wiązownej.  

  

Badania kontrolne 

prowadzone przez 

pielęgniarkę szkolną.   

  

Pielęgniarka szkolna,  

Organizowanie akcji 

charytatywnych na terenie 

szkoły, np. Szlachetna 

paczka.   

  

Specjaliści  

Wychowawcy   

Nauczyciele  

Wykaz organizacji z którymi szkoła współpracuje  
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1. Współpraca z PPP w Otwocku.  

2. Współpraca z Komisariatem Policji w Wiązowej.   

3. Współpraca z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   w 

Wiązownej.  

4. Współpraca ze Świetlicą Środowiskową  5. Współpraca z Sądem Rodzinnym w 

Otwocku.  

6. Współpraca z GOK w Wiązownej.  

  

  
Spodziewane efekty:  

• wykorzystując np. internet ma świadomość, iż nieodpowiedzialne korzystanie   z 

technologii ma wpływ na utratę zdrowia człowieka;  

• w sposób odpowiedzialny posługuje się technologią dostosowaną do jego predyspozycji 

psychofizycznych i zdrowotnych;  

• zna sposoby redukowania nadmiernego stresu i konstruktywnego radzenia sobie z nim,  

• rozpoznaje przypadki wymagające postaw asertywnych;   

• potrafi zachować dystans wobec nieaprobowanych przez siebie zachowań innych ludzi 

lub przeciwstawić się im; przedstawia różne formy zachowań asertywnych;  

• poznaje siebie i swoje zdolności, rozwija zainteresowania sprzyjające motywacji           

do uczenia  osiągnięć,  

• potrafi wyjaśnić zależności między zdrowiem fizycznym, psychicznym, emocjonalnym   

a społecznym;  

• zna zachowania, które sprzyjają zdrowiu (prozdrowotne) oraz zagrażające zdrowiu,  

• dobiera i demonstruje umiejętności komunikacji interpersonalnej istotne dla zdrowia   i 

bezpieczeństwa (odmowa, zachowania asertywne, negocjowanie);  

• umie odnaleźć  źródła informacji o zdrowiu, chorobach, świadczeniach i usługach 

zdrowotnych,  

• ustala, co sam może zrobić, aby tworzyć warunki środowiskowe i społeczne, które są 

korzystne dla zdrowia i własnego rozwoju (ochrona środowiska przyrodniczego, 

wsparcie  społeczne,  komunikacja  interpersonalna,  współpraca  osób, 

 instytucji   i organizacji na rzecz zdrowia itp.);  

• identyfikuje się z grupą społeczną, do której należy: rodzina, klasa w szkole, drużyna 

sportowa, społeczność lokalna, naród; respektuje normy i reguły postępowania w tych 

grupach;  

• przyjmuje konsekwencje swojego uczestnictwa w grupie i własnego w niej postępowania 

w odniesieniu do przyjętych norm i zasad;  

• współpracuje z uczniami, wymienia się z nimi pomysłami i doświadczeniami, 

wykorzystując technologię;   

• dostrzega, że każdy powinien brać odpowiedzialność za swoje wybory:  

• dostrzega, że lepiej poznaje siebie, bardziej się rozwija i czerpie szczęście w relacji   z 

innymi osobami niż w samotności;  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• ma świadomość, że każdej osobie ludzkiej, także jemu, należy się szacunek,   że 

szacunkiem należy obdarzać także wspólnoty osób – rodzinę, klasę, naród (ojczyznę),   w 

tym wspólnotę religijną – a także symbole tych wspólnot;   

• szanuje godność każdej osoby ludzkiej oraz swoją, wyraża swoim komunikatem 

werbalnym i niewerbalnym;    

  

  

  

  

Ewaluacja programu   

Przebieg  pracy  wychowawczo-profilaktycznej  i  jej  efekty  poddawane  są systematycznej  

obserwacji  i ocenie.   

Informacje zwrotne pochodzące od uczniów, rodziców i nauczycieli służą doskonaleniu pracy 

i wyciąganiu wniosków na przyszłość Sposoby i środki ewaluacji:  

• obserwacja i analiza zachowań uczniów,  

• obserwacja postępów w nauce,  

• frekwencja na zajęciach dydaktycznych,  

• udział w konkursach,  

• rozmowy    z    rodzicami,     

• wymianę    spostrzeżeń    w    zespołach    wychowawców    i    
nauczycieli,     

• analizy    przypadków.     

  

Narzędzia ewaluacji:  

ankieta, obserwacja, analiza dokumentacji szkolnej  

  

Program wychowawczo-profilaktyczny został uchwalony  przez Radę Pedagogiczną 

w  porozumieniu z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Cypriana Kamila Norwida   

w  Zakręcie w dniu 28.09.2017r  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


