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 I. WPROWADZENIE 

  
        Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają 

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

potrzeby drugiego człowieka. 
 

WYCHOWANIE  

 
        Proces wspomagania dziecka w rozwoju, ukierunkowany na osiągnięcie pełni 

dojrzałości: fizycznej, psychicznej, społecznej i duchowej.  
 
PROFILAKTYKA 
 

         Proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie 
czynników blokujących i zaburzających zdrowe życie. 

 

         Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy 

integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się 
osobowość młodego człowieka. Nie wolno ich rozdzielać, gdyż wychowanie musi 

posiłkować się wiedzą, w której zapisane jest doświadczenie.  

 
Realizacja Programu Wychowawczo-Profilaktycznego zgodnie z jego 

założeniami ma doprowadzić do aktywnego rozwoju wszystkich sfer osobowości 

ucznia i umożliwić mu osiągnięcie szeroko rozumianego sukcesu. Zaspokajając jego 
potrzeby nauczyciele, a w szczególności wychowawcy, kształtują samodzielne 

myślenie, budują wzajemne zaufanie, uczą otwartości na drugiego człowieka, 

wskazują jak radzić sobie z trudnościami zagrażającymi prawidłowemu rozwojowi, 

wprowadzają normy sprzyjające postawom etycznym, zdrowemu stylowi życia bez 
substancji psychoaktywnych, wypracowują sposoby radzenia sobie w sytuacjach 

kryzysowych, dostarczają wiedzy o dobrym i zdrowym życiu, dają osobiste wsparcie. 

  
Program przeznaczony jest do realizacji przez wychowawców klas podczas 

zajęć z wychowawcą, we współpracy z nauczycielami wszystkich przedmiotów, 

pedagogiem, pielęgniarką szkolną i pozostałymi pracownikami szkoły, w zależności 

od stanu zasobów, potrzeb klasy oraz przy współpracy z rodzicami i środowiskiem 
lokalnym.  

 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:  
•  dotychczasowe doświadczenia szkoły,  

• zebrane od rodziców, uczniów i nauczycieli propozycje dotyczące głównych problemów 

wychowawczych i profilaktycznych w szkole i środowisku;  
•  przeprowadzone badania nt. sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole 

i środowisku;  

• przewidywane zmiany w szkole, środowisku i kraju, mogące mieć wpływ na proces 

wychowania; 

 II. DIAGNOZA SYTUACJI WYCHOWAWCZEJ 

     

    Szkoła Podstawowa w Stasinie liczy 67 uczniów - są to dzieci z oddziału 

przedszkolnego i uczniowie z klas I-VIII. Dzięki  niezbyt  dużej liczebności dzieci w 
placówce żaden uczeń nie jest anonimowy.  

    Każdego roku, w szkole,  przeprowadzana jest diagnoza środowiska,  w ramach 
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której analizuje się potrzeby i zasoby szkoły z obszaru wychowania i profilaktyki  na 

podstawie: 

- ankiety skierowanej do rodziców na temat ich oczekiwań  w realizacji treści 
profilaktycznych i wychowawczych; 

- spostrzeżeń wychowawców dotyczących swojej klasy; 

- analizy dokumentacji szkolnej; 
- obserwacji bieżących zachowań uczniów na terenie szkoły, analizy uwag wpisanych 

do dziennika; 

- sprawozdań semestralnych opracowanych przez  nauczycieli i wychowawców. 

     W wyniku diagnozy i ewaluacji  dotychczasowego Programu Wychowawczego i 
Programu Profilaktyki wyłoniono następujące obszary godne największej uwagi: 

 

a) w obrębie klas młodszych: 
-utrzymanie procesu nauczania na  możliwie najlepszym poziomie, wzbogaconego 

jednocześnie o ciekawy wachlarz kół zainteresowań, zajęć sportowych, turniejów i 

konkursów, 
- życzliwość nauczycieli i reagowanie na potrzeby dziecka, 

- wdrożenie znajomości zasad higieny osobistej, 

- egzekwowanie obowiązujących norm i zasad zachowania oraz postępowania wobec 

innych, 
- wykształcenie umiejętności współpracy oraz umiejętności właściwego korzystania z 

nowoczesnych technologii. 

 
b) w obrębie klas starszych: 

- wdrożenie umiejętności przestrzegania reguł i przewidywania konsekwencji swoich 

czynów; 

- wykształcenie potrzeby rozwijania i wzbogacania wiedzy oraz szukania pomocy  u 
autorytetów; 

- nabycie przez uczniów umiejętności rozwiązywania problemów i zażegnywania  

konfliktów; 
- wykształcenie potrzeby i umiejętności poszanowania własnego zdrowia i dbania o 

nie; 

– wychowanie ucznia samodzielnego, asertywnego, radzącego sobie ze stresem i 
trudnymi emocjami. 
 

III. OBOWIĄZUJĄCE AKTY PRAWNE 

 
 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity: Dz. U. z 
2020r,  poz. 1327); 

 

 2. Ustawa Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (tekst jednolity: Dz. U. z 2020r. 
poz.910). 

 3. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe z 14 grudnia 2016r. (tekst. 

jedn. Dz.  U. z  2017r.  poz.  60, 949, 2203, 2245, z 2019r. poz. 1287), 
 4. Inne rozporządzenia  i ustawy obowiązujące w szkołach podstawowych. 

 

 

 
 

IV. MODEL ABSOLWENTA 
Absolwent  Szkoły Podstawowej w Stasinie, po zakończeniu edukacji, jest: 

aktywny -   posiada zainteresowania i pasje, jest twórczy, korzysta z dóbr kultury, 
kulturalny – zachowuje się stosownie do sytuacji i miejsca, umiejętnie wyraża swoje 

emocje; 
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świadomy – kieruje się własnym systemem wartości, zna obowiązujące normy i 

zasady, które respektuje, zna zagrożenia współczesnego świata i  umie siebie przed 

nimi chronić; 
patriota – szanuje zdobycze kulturowe i dorobek narodowy, celebruje święta i 

kultywuje tradycje; 

odpowiedzialny – ponosi konsekwencje swoich wyborów, sumiennie wypełnia 
obowiązki, stawia czoła trudnościom; 

samodzielny – potrafi rozwiązywać problemy, inicjować działania, zapewnić sobie 

pomoc, nieść pomoc innym; 

ciekawy świata - korzysta z różnych źródeł informacji, wykorzystuje zdobytą wiedzę 
w celach poznawczych; 

komunikatywny, otwarty – nawiązuje relacje z innymi, współpracuje, wypełnia 

różne role społeczne; 
asertywny – wyraża własne opinie, dokonuje wyborów, broni swoich racji, 

tolerancyjny – akceptuje różnice wynikające z niejednakowych możliwości, 

motywacji, odmienności kulturowej, religijnej, itp.; 
zdrowy – stosuje profilaktykę zdrowia, prowadzi ekologiczny tryb życia, umie 

redukować stres, radzi sobie z trudnymi emocjami; 

schludny – dba o wygląd i higienę. 

 
       Opis oczekiwanych cech absolwenta szkoły to pewien ideał, do którego powinna 

prowadzić działalność pedagogiczna szkoły, obejmująca zarówno proces dydaktyczny, 

organizowany i prowadzony przez poszczególnych nauczycieli i dyrektora szkoły, jak 
również całokształt aktywności społecznej nauczycieli, uczniów i ich rodziców. Droga 

ucznia i szkoły do przedstawionej powyżej i świadomie kształtowanej sylwetki 

absolwenta szkoły podstawowej jest bardzo indywidualna, a postępy dokonywane są w 

różnym tempie i z różną skutecznością. Cała społeczność szkolna jest odpowiedzialna 
za podejmowanie działań mających na celu ukształtowanie opisanych postaw u jak 

największej liczby uczniów. 

 

 V. CELE GŁÓWNE  
 

 Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, przynależności do społeczności 

szkolnej, lokalnej i regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków. 

Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie prawidłowej 
reakcji na te zagrożenia.  

 

 Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, 

komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w społeczności 

szkolnej i w grupie rówieśniczej.  
 

 Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i 

sztuki, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości 

europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym.  
 

 Kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności 

dokonywania wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, 

propagowanie ekologicznego stylu życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia. 
 

  
VI.CELE SZCZEGÓŁOWE  
 

Zdrowie. Uczeń: 

– dba o wygląd, estetykę ubioru i higienę osobistą; 
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– prowadzi zdrowy tryb życia; 

– radzi sobie ze stresem i trudnymi emocjami; 

– zna i rozwija swoje zalety 
– jest świadomy swoich mocnych i słabych stron; 

– zna sposoby pokonywania własnych ograniczeń; 

– wyznacza sobie cele i potrafi je realizować 
- jest świadomy jedności pomiędzy aktywnością seksualną a miłością i 

odpowiedzialnością 

 

Relacje. Uczeń: 
– potrafi komunikować się z innymi; 

– dyskutuje, broni i uzasadnia własny punkt widzenia; 

– potrafi współpracować z innymi; 
– jest asertywny; 

– jest wrażliwy na potrzeby innych ludzi; 

– podejmuje działania charytatywne, jest wolontariuszem; 

– jest odpowiedzialny; 
– szanuje siebie i innych; 

– zna swoje prawa i przestrzega praw innych osób; 

– docenia rolę rodziny w życiu; 
– ma potrzebę doskonalenia siebie jako jednostki, członka rodziny i społeczeństwa; 

- spełnia różne role społeczne. 

 
Kultura. Uczeń: 

– zna obowiązujące normy i zasady; 

– ma potrzebę uczestnictwa w kulturze; 

– posiada własny system wartości; 
– potrafi wyrazić swoje emocje w odpowiedni sposób; 

– zachowuje się stosownie do sytuacji i miejsca; 

– szanuje dorobek narodowy i zdobycze kultury; 
– zna alternatywne formy spędzania wolnego czasu. 

 

Bezpieczeństwo. Uczeń: 
– zna i stosuje sposoby rozwiązywania konfliktu; 

– umie dyskutować i wysłuchać zdania innych, a w sytuacji konfliktu przyjmuje                

postawę mediacji; 

– potrafi rozwiązywać swoje problemy unikając zachowań agresywnych; 
– umie określić przyczyny swego postępowania; 

– jest odpowiedzialny za swoje wybory i zachowanie; 

– umie sobie zapewnić pomoc osób trzecich; 
– zna sposoby redukowania lęku, stresu; 

– posiada umiejętność radzenia sobie w negatywnymi emocjami; 

– zna prawne i moralne skutki zażywania i posiadania środków psychoaktywnych 

-zna zagrożenia wynikające z korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych. 
 

 

 
 

  VII. TREŚCI WYCHOWAWCZO- PROFILAKTYCZNE 

 

 

OBSZAR  ZADANIA – KLASY I–III  

Zdrowie – edukacja -zapoznanie z podstawowymi zasadami dbałości o zdrowie 



6 | S t r o n a  

 

zdrowotna  własne i innych, kształtowanie umiejętności kreowania 
środowiska sprzyjającego zdrowemu stylowi życia;  
-zapoznanie z zasadami zdrowego, racjonalnego odżywiania się, 
higieny osobistej i aktywności fizycznej;  
-przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 
zdrowy styl życia w aspekcie fizycznym i psychicznym;  
-kształtowanie postawy odpowiedzialności za własne zdrowie;  

-rozwijanie umiejętności podejmowania działań na rzecz 
ochrony przyrody w swoim środowisku;  
-kształtowanie umiejętności analizy zjawisk przyrodniczych, 
rozumowania przyczynowo-skutkowego;  
-uświadomienie wpływu przyrody nieożywionej na życie ludzi, 
zwierząt i roślin;  
-kształtowanie wytrwałości w działaniu i dążeniu do celu, 

umiejętności adekwatnego zachowania się w sytuacjach 
zwycięstwa i porażki.  
 

Relacje – 
kształtowanie 
postaw społecznych  

-kształtowanie podstawowych umiejętności komunikacyjnych;  
-rozwijanie umiejętności formułowania prostych wniosków na 
podstawie obserwacji i własnych doświadczeń;  
-kształtowanie umiejętności przestrzegania obowiązujących 
reguł;  
-kształtowanie umiejętności nawiązywania i podtrzymywania 
relacji z rówieśnikami, rozpoznawania ich potrzeb, zgodnej 
współpracy z innymi, z zachowaniem obowiązujących norm i 
reguł kultury osobistej;  
-przygotowanie do sprawiedliwego i uczciwego oceniania 

zachowania własnego i innych ludzi;  
-zapoznanie z podstawowymi prawami i obowiązkami 
wynikającymi z roli ucznia oraz członka szkolnej społeczności, 
rodziny i kraju;  
-rozwijanie empatii, umiejętności podejmowania 
działań mających na celu pomoc słabszym i potrzebującym 
(akcje charytatywne), umiejętności rozwiązywania konfliktów i 
sporów.  
 

Kultura – wartości, 
normy, wzory 
zachowań  

-kształtowanie umiejętności właściwego komunikowania się w 
różnych sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się;  
-kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 
wychowawczych, odróżniania dobra od zła;  

-sytuacjach społecznych, dbałość o język i kulturę 
wypowiadania się;  
-kształtowanie umiejętności analizy prostych sytuacji 
wychowawczych, odróżniania dobra od zła;  
– kształtowanie gotowości do uczestnictwa w kulturze, 
poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także 
poszanowania innych kultur i tradycji, określanie swojej 

przynależności kulturowej poprzez kontakt z wybranymi 
dziełami sztuki, zabytkami i tradycją w środowisku rodzinnym, 
szkolnym i lokalnym, -uczestniczenie w życiu kulturalnym 
środowiska rodzinnego, szkolnego, lokalnego oraz wydarzeniach 
organizowanych przez najbliższą społeczność; 
-kształtowanie wrażliwości estetycznej poprzez kontakt z 

dziełami literackimi i wytworami kultury, zapoznanie z 
wybranymi dziełami architektury i sztuk plastycznych 
należących do polskiego i europejskiego dziedzictwa kultury, -
wyzwalanie potrzeby kontaktu z literaturą i sztuką dla dzieci; 
-kształtowanie postaw wyrażających szacunek dla ludzi, 
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niezależnie od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, 
poziomu rozwoju intelektualnego i fizycznego oraz 
respektowanie ich praw, -podejmowanie działań w celu 
zapobiegania dyskryminacji;  -inspirowanie do podejmowania 
aktywności i inicjatyw oraz pracy zespołowej, wspomaganie 
działań służących kształtowaniu własnego wizerunku i 
otoczenia; 

 
-przygotowanie do radzenie sobie w sytuacjach codziennych 
wymagających umiejętności praktycznych, 
-budzenie szacunku dla pracy ludzi różnych zawodów;  
-przygotowanie do podejmowania działań mających na celu 
identyfikowanie i rozwijanie własnych zainteresowań;  
-wstępne kształtowanie postaw wyrażających szacunek do 

symboli i tradycji narodowych oraz tradycji związanych z 
rodziną, szkołą i społecznością lokalną; 
 -kształtowanie umiejętności wyrażania własnych emocji w 
różnych formach ekspresji;  
-kształtowanie poczucia własnej wartości dziecka, 
podtrzymywanie ciekawości poznawczej, rozwijanie 
kreatywności i przedsiębiorczości oraz brania odpowiedzialności 

za swoje decyzje i działania;  
-kształtowanie świadomości odmienności osób 
niepełnosprawnych, innej narodowości, wyznania, tradycji 
kulturowej oraz ich praw. 

 

Bezpieczeństwo – 

profilaktyka 
zachowań 
ryzykownych 
(problemowych) 

- zapoznanie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa w różnych 

sytuacjach życiowych, kształtowanie właściwego zachowania się w 
sytuacji zagrożenia życia i zdrowia oraz sytuacjach nadzwyczajnych;  
- kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i 
wykorzystywania informacji z różnych źródeł, korzystania z technologii 
informacyjno-komunikacyjnych, 

 - kształtowanie świadomości negatywnego wpływu pracy 

przy komputerze na zdrowie i kontakty społeczne oraz 

niebezpieczeństw wynikających z anonimowości 
kontaktów, respektowanie ograniczeń dotyczących 

korzystania z komputera, Internetu i multimediów; 
- przygotowanie do bezpiecznego i rozsądnego korzystania z narzędzi i 
urządzeń technicznych, bezpiecznego organizowania zajęć ruchowych i 
poruszania się po drogach;  

- przygotowanie do bezpiecznego korzystania ze środków komunikacji, 
zapobiegania i przeciwdziałania sytuacjom problemowym; 
- kształtowanie umiejętności utrzymywania ładu i porządku wokół 
siebie, w miejscu nauki i zabawy. 

 

 

 
 

 

 
 

Obszar ZADANIA 
 KLASA IV KLASA V KLASA VI KLASA VII KLASA VIII 
Zdrowie-
edukacja 

zdrowotna 

Nabycie 

podstawowej  
wiedzy na temat 

stresu. 
 

Inspirowanie 

Zachęcanie 

uczniów  
do pracy nad 

własną  
motywacją oraz 

analizą  

Kształtowanie 

umiejętności  
rozpoznawania 

własnych  
cech osobowości. 

 

Kształtowanie 

postawy  
proaktywnej, w 

której  
uczeń przejmuje 

inicjatywę,  

Kształtowanie 

postawy uczniów 
nastawionej  

na rozwiązania – 
charakteryzującej  

się 
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młodzieży  

do myślenia o 
własnej  

motywacji do 
działania. 

 
Nabywanie 

umiejętności  
gromadzenia i 

porządkowania  
wiedzy o sobie.  

 
Kształtowanie 

postaw  
otwartych na 

poszukiwanie  
pomocy oraz 

porady,  
kiedy zaczynają 

się trudności  
i kiedy wybór jest  

ważny i trudny. 
 

Kształtowanie 
postaw  

prozdrowotnych 

poprzez  

promowanie 
aktywnego  

i zdrowego stylu 
życia. 

czynników, które 

ich demotywują. 
 

Kształtowanie 
umiejętności  

podejmowania  
i realizacji 

zachowań  
prozdrowotnych.  

 
Prezentowanie 

sposobów  
pokonywania 

własnych  
słabości oraz 

akceptowania  
ograniczeń i 

niedoskonałości. 

Kształtowanie 

konstruktywnego  
obrazu własnej  

osoby, np. 
świadomości  

mocnych i słabych 
stron. 

 
Rozwijanie 

właściwej postawy  
wobec zdrowia i 

życia  
jako 

najważniejszych  
wartości. 

Doskonalenie  
i wzmacnianie 

zdrowia  
fizycznego. 

ale też 

odpowiedzialnoś
ci za swoje 

działania,  
decyzje. 

 
Kształtowanie 

umiejętności  
świadomego 

wyznaczania  
sobie 

konkretnych  
celów. 

 
Rozwijanie 

umiejętności  
hierarchizacji 

zadań. 
 

Podnoszenie 
poczucia  

własnej wartości 
poprzez  

określanie 
osobistego  

potencjału. 

 

Kształtowanie 
świadomości  

własnego ciała  
z 

uwzględnieniem 
zmian fizycznych 

i psychicznych  

w okresie 
dojrzewania. 

samoświadomością, 

wyobraźnią,  
kreatywnością. 

 
Kształtowanie 

umiejętności  
wyznaczania sobie 

celów krótko i 
długoterminowych. 

 
 

Rozwijanie 
umiejętności  

ustalania 
priorytetów,  

uwzględniając 
kryteria  

ważności i pilności. 
 

Rozwijanie 
umiejętności  

oceny własnych 
możliwości. 

 
 

Kształtowanie 

świadomości  

dotyczącej 
wykorzystania  

ruchu w życiu  
człowieka jako 

skutecznego  
sposobu dbania  

o zdrowie 

psychiczne. 

Relacje  
kształto-

wanie  
postaw 

społecz- 
nych 

Kształtowanie 
umiejętności  

właściwej 
komunikacji,  

stanowiącej 
podstawę  

współdziałania. 
 

Kształtowanie 
umiejętności  

asertywnego 
wyrażania  

własnych 
potrzeb. 

 
Rozwijanie 

wrażliwości  
na potrzeby i 

trudności  
innych ludzi. 

 
Kształtowanie 

postawy  
szacunku i 

zrozumienia  
wobec innych 

osób. 
Rozwijanie 

zdolności do  
inicjowania i 

podtrzymywania  
znaczących  

głębszych relacji. 

 

Budowanie 

atmosfery  
wzajemnego 

szacunku  
w społeczności  

szkolnej. 

Rozwijanie 
umiejętności  

rozumienia 
innych, która  

sprzyja 
efektywnej 

współpracy. 
 

Wyzwalanie chęci 
do działania na 

rzecz innych  
osób w celu 

poprawy ich  
sytuacji 

(wolontariat). 
 

Rozwijanie 
poczucia 

przynależności  
do grupy 

(samorząd  
uczniowski, klub,  

drużyna, 
wspólnota).  

Kształtowanie 
otwartości  

na doświadczenia 
innych ludzi, ich 

sposobów 
rozwiązywania  

problemów, na 
nową wiedzę. 

Rozwijanie 

świadomości  

dotyczącej roli 

osób znaczących  
i autorytetów. 

Kształtowanie 
umiejętności  

współpracy w 
dążeniu  

do osiągnięcia 
celu. 

 
Uwrażliwianie na 

różne  
obszary ludzkich 

problemów  
i potrzeb poprzez  

krzewienie 
potrzeby  

udzielania pomocy 
(wolontariat). 

 
 

Rozwijanie 
umiejętności  

komunikacyjnych: 
wyrażanie  

własnych opinii,  
przekonań i 

poglądów. 
Rozwijanie 

świadomości  
roli i wartości 

rodziny  
w życiu człowieka. 

 
Rozwijanie 

samorządności. 

Kształtowanie 
umiejętności  

wchodzenia w 
interakcje  

z ludźmi w 
sposób  

zapewniający 
zadowolenie  

obydwu stron.  
 

Kształtowanie 
umiejętności  

szukania 
inspiracji,  

rozwijanie 
własnej 

kreatywności. 
 

 
Rozwijanie 

odpowiedzialnoś
ci za siebie i 

innych  
(wolontariat). 

Rozwijanie 
umiejętności  

poszukiwania takich  
rozwiązań, które 

stwarzają  
korzyści dla obydwu  

stron. 
 

Rozwijanie 
umiejętności  

dostrzegania 
pozytywnych  

aspektów działania  
zespołowego 

poprzez  
docenienie różnic 

zdań  
i wiedzy, 

doświadczeń,  
specjalizacji, 

kompetencji.  
 

Rozwijanie potrzeby 
ciągłego  

doskonalenia siebie  
jako jednostki, 

członka  
rodziny i 

społeczeństwa. 
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Kultura  
wartości, 

normy  
i  wzory 
zachowań 

Zapoznanie z rolą 

zainteresowań  
w życiu 

człowieka. 
 

Uwrażliwianie na 
kwestie  

moralne, np. 
mówienia  

prawdy, 
sprawiedliwego  

traktowania. 
Kształtowanie 

pozytywnego  
stosunku do 

procesu  
kształcenia. 

 
Kształtowanie 

potrzeby  
uczestnictwa w 

kulturze. 
 

Rozwijanie 

zainteresowań  
i pasji uczniów. 

 
Budowanie 

samoświadomości  
dotyczącej praw,  

wartości, 
wpływów oraz  

postaw. 
 

Rozwijanie 
umiejętności  

wyrażania 
własnych  

emocji.  
 

Rozwijanie 
umiejętności  

właściwego 
zachowania  

się z 
uwzględnieniem  

sytuacji i miejsca. 

Rozwój 

zainteresowań,  
poszerzenie 

autonomii  
i samodzielności. 

 
Rozwijanie 

umiejętności  
krytycznego 

myślenia  
w kontekście 

analizy  
wpływów 

rówieśników  
i mediów na 

zachowanie. 
 

Dokonywanie 
analizy  

postaw, wartości, 
norm  

społecznych, 
przekonań  

i czynników które 
na nie wpływają. 

 

Rozwijanie 

szacunku dla 
kultury i dorobku 

narodowego. 
 

Popularyzowanie 

alternatywnych  
form spędzania  

czasu wolnego. 
Rozwijanie 

pozytywnego  
stosunku do 

procesu  
kształcenia i 

samokształcenia,  
zaangażowania  

w zdobywanie 
wiedzy  

i umiejętności. 
 

Rozwijanie 
takich cech  

jak: pracowitość, 
odpowiedzialnoś

ć,  
prawdomówność

, rzetelność  
i wytrwałość. 

 
Umacnianie 

więzi ze 

społecznością  

lokalną. 

Popularyzowanie 

wiedzy  
o różnicach 

kulturowych  
oraz rozwijanie 

umiejętności  
korzystania z niej  

w kontakcie z 
przedstawicielami  

innych 
narodowości. 

Popularyzowanie 
wiedzy  

i rozwijanie 
świadomości  

na temat zasad 
humanitaryzmu. 

 
 

Rozwijanie poczucia  
odpowiedzialności 

społecznej  
poprzez 

podejmowanie  
działań na rzecz  

lokalnej 

społeczności. 

Bezpieczeń
stwo – 
profilak- 

tyka  
zachowań 

ryzykow- 
nych  

(problemow
ych) 

Redukowanie 

agresywnych  
zachowań 

poprzez  
uczenie 

sposobów 
rozwiązywania  

problemów.  
 

Budowanie 
atmosfery  

otwartości i 
przyzwolenia  

na dyskusję. 
 

Uświadamianie 
zagrożeń  

wynikających z 
korzystania  

z nowoczesnych 
technologii  

informacyjnych. 
  

Zwiększanie 
wiedzy na temat  

środków 
uzależniających  

i zagrożeń z nimi  
związanych. 

 
Rozwijanie 

umiejętności  
troski o własne 

bezpieczeństwo  
w relacjach  

z innymi. 
umiejętności  

troski o własne 

bezpieczeństwo  

w relacjach  

z innymi. 
 

Rozwijanie 

umiejętności  
prowadzenia 

rozmowy  
w sytuacji 

konfliktu –  
podstawy 

negocjacji  
i mediacji. 

 
Rozwijanie 

umiejętności  
identyfikowania 

przyczyn  
własnego 

postępowania. 
 

Dokonywanie 
analizy  

wpływu 
nastawienia do  

siebie i innych na 
motywację  

do podejmowania  
różnorodnych 

zachowań. 
 

Rozwijanie 
poczucia osobistej  

odpowiedzialności 
zachęcanie do 

angażowania  
się w prawidłowe  

i zdrowe 
zachowania. 

 
Doskonalenie 

umiejętności  

rozpoznawania  

symptomów 

uzależnienia  
od komputera i 

Internetu . 
 

 

Dostarczanie 

wiedzy na temat 
osób i instytucji  

świadczących 
pomoc  

w trudnych 
sytuacjach, także 

tych związanych z 
uzależnieniami 

(komputer, 
Internet, używki, 

środki 
psychoaktywne i 

inne). 
 

Budowanie 
atmosfery  

wsparcia i 
zrozumienia  

w sytuacji 
problemowej  

oraz promowanie  
rzetelnej wiedzy 

mającej  
na celu 

zredukowanie  
lęku. 

 
Rozwijanie 

umiejętności  
radzenia sobie z 

własnymi  
negatywnymi 

emocjami  
oraz z 

zachowaniami  
agresywnymi. 

 

Kształtowanie 

przekonań  

dotyczących 
znaczenia  

posiadanych 
informacji,  

których 

Rozwijanie 

postaw  
opartych na 

odpowiedzialnoś
ci za 

dokonywane  
wybory i 

postępowanie.  
 

Dostarczenie 
wiedzy z zakresu  

prawa 
dotyczącego  

postępowania w 
sprawach  

nieletnich. 
 

Przeciwdziałanie 
ryzykownym  

zachowaniom  
seksualnym. 

Rozwijanie 
umiejętności  

reagowania w 
sytuacjach  

kryzysowych, 
niesienia  

pomocy 
dotkniętym nimi  

osobom oraz 
minimalizowania  

ich negatywnych  
skutków. 

 
Rozwijanie 

umiejętności  
lepszego 

rozumienia 

siebie poprzez 

poszukiwanie  

i udzielanie 
odpowiedzi  

na pytania: Kim 
jestem?  

Jakie są moje 

Utrwalenie wiedzy 

i umiejętności n/t 
rozpoznawania 

symptomów 
uzależnień 

(komputer, 
Internet, używki, 

itd.) 
Propagowanie 

wiedzy na temat 
prawnych  

i moralnych 
skutków  

posiadania, 
zażywania  

i rozprowadzania 
środków  

psychoaktywnych. 
 

Rozwijanie 
umiejętności  

wykorzystywania 
elementów  

negocjacji i 
mediacji  

w sytuacji 
rozwiązywania  

konfliktów. 
 

Utrwalanie 
umiejętności  

oceny konsekwencji 
podejmowanych  

działań dla  
siebie i dla innych – 

określanie  
alternatywnych  

rozwiązań 

problemu. 

 

Rozwijanie 
umiejętności  

prowadzenia 
rozmowy  

w sytuacji konfliktu 
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wykorzystanie  

pomaga w 
redukowaniu  

lęku w sytuacjach 
kryzysowych. 

cele i zadania  

życiowe? 
ich negatywnych  

skutków. 
 

–  

podstawy 
negocjacji  

i mediacji. 
 

 

 

VIII. ZADANIA SZKOLNEGO PROGRAMU WYCHOWAWCZO- 
PROFILAKTYCZNEGO – ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

 
    Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo- profilaktyczna w naszej  szkole 

polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i 
wychowanka w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w 

sferze:  

 
  fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i 

umiejętności pozwalających na prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania 

zachowań prozdrowotnych;  
 

  psychicznej - ukierunkowanej na zbudowanie równowagi i harmonii psychicznej, 

ukształtowanie postaw sprzyjających wzmacnianiu zdrowia własnego i innych ludzi, 

kształtowanie środowiska sprzyjającego rozwojowi zdrowia, osiągnięcie właściwego 
stosunku do świata, poczucia siły, chęci do życia i witalności;  

 

  społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu 
społecznym, opartej na umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych 

oraz ćwiczeniu umiejętności wypełniania ról społecznych;  

 
  aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu 

wartości, w tym docenienie znaczenia zdrowia oraz poczucia sensu istnienia.  

 

    Nasza placówka prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, 
informacyjną i profilaktyczną wśród dzieci przedszkolnych, uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych pracowników szkoły.  

     Działalność ta odbywać się będzie w formie pogadanek, zajęć warsztatowych, 
treningów umiejętności, debat, szkoleń, spektakli teatralnych, festynów, a także w 

innych postaciach uwzględniających wykorzystywanie aktywnych metod pracy.  

 
ZADANIA : 

- budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia;  

- kształtowanie hierarchii systemu wartości, poczucia tożsamości narodowej; 

- wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą, społecznością lokalną; 
- rozwijanie i wspieranie działalności charytatywnej, wolontariackiej;  

- kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce;  

- budowanie prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji nauczyciel - uczeń, a 
także  relacji nauczycieli, wychowawców z rodzicami  lub opiekunami.   

  

 

 
IX.  SPOSÓB REALIZACJI ZADAŃ  
 

 

Zdrowie 

Lp. Zadania Sposób realizacji 
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1 Higiena i wygląd. Wykład, konkursy, filmy 
edukacyjne, spotkanie z 
pielęgniarką, udział w 
programie profilaktycznym 
fluoryzacji zębów,  w 
ogólnopolskiej akcji ważenia 
tornistrów  

2 Zdrowe odżywianie. Pogadanka, plakaty, udział w 
programach szkolnych 
„Owoce i warzywa w szkole”, 
„Szklanka mleka”, „Zdrowo 
jem, więcej wiem” 

3 Znajomość zasad zdrowego stylu życia (ruch, 

przebywanie na świeżym powietrzu) 

Scenki dramowe, rozmowy, 

ulotki informacyjne, 
ćwiczenia praktyczne 

4 Profilaktyka uzależnień Pogadanki, dyskusje, teatr 
profilaktyczny, broszury 
informacyjne, spotkania z 
policjantem, psychologiem, 

udział w programie 
Antytytoniowej Edukacji 
zdrowotnej pt. „Bieg po 
zdrowie” 

5  Potrzeba ochrona przyrody Wycieczki, filmy edukacyjne, 
burz mózgu, dyskusje 

6 Radzenie sobie z emocjami i stresem. Analiza przypadku, teatrzyk 
profilaktyczny, pogadanka, 
praca z tekstem,pogadanki z 
psychologiem  

7 Konsekwencja w działaniu i dążeniu do celu Wzorce osobowe(najbliższe 
środowisko, literatura, film), 
burza mózgu, zajęcia w 

zespołach 

8 Uświadomienie słabych i mocnych stron Ćwiczenia praktyczne, 
konkursy,  

9 Poznawanie sposobów pokonywania własnych 
ograniczeń 

Psychozabawy, scenki 
dramowe, dyskusje, 
rozmowy 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
RELACJE 

Lp Zadania Sposób realizacji 
1 Kształcenie umiejętności komunikowania się 

stanowiącej podstawę współżycia i współdziałania w 
grupie 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, praca na 
rzecz szkoły, akademie, 
wspólne uroczystości i 
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spotkania  

2 Rozwijanie umiejętności dyskutowania, bronienia i 
uzasadniania własnego punktu widzenia 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, 
obserwacja zachowań 
uczniów podczas przerwy 

3 Rozwijanie umiejętności rozwiązywania konfliktów i 
negocjacji 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, 

obserwacja zachowań 
uczniów podczas przerwy 

4  Rozwijanie umiejętności podejmowania 
odpowiedzialnych decyzji indywidualnych i 
zespołowych  

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, praca na 
rzecz szkoły, akademie, 
wspólne uroczystości i 
spotkania 

5 Kształcenie umiejętności asertywnego wyrażania 
swoich potrzeb 
 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, 
warsztaty teatru 
terapeutycznego 

6 Kształcenie postawy przestrzegania norm społecznych 
i przepisów prawa 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, doraźne 
reagowanie nauczycieli 

podczas lekcji, przerw, 
wycieczek, spotkania z 
przedstawicielami prewencji 

7 Budzenie poczucia odpowiedzialności za własne 
uczynki 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, 
warsztaty teatru 
terapeutycznego 

8 Kształtowanie postawy szacunku i tolerancji wobec 
innych osób, budowanie atmosfery wzajemnego 
szacunku w społeczności szkolnej 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, 
warsztaty teatru 
terapeutycznego, spotkania z 
ciekawymi ludźmi 

9 Kształtowanie postawy empatii i wrażliwości na 

potrzeby innych ludzi 

Zajęcia z wychowawcą, 

zajęcia edukacyjne- dobór 
odpowiednich filmów i 
literatury, wycieczki. 

10 Wyzwalanie chęci do podejmowania działań 
charytatywnych 

Współpraca z różnego 
rodzaju fundacjami, udział w 
akcjach charytatywnych, 
kiermaszach świątecznych, 
wolontariat 

11 Rozwijanie świadomości roli i wartości rodziny w życiu 
człowieka i podnoszenie autorytetu rodziny poprzez 
współpracę z rodzicami. 

Zajęcia z wychowawcą, 
zajęcia edukacyjne, festyn 
rodzinny, ustalenie strategii 
wychowania z rodzicami 
(zebrania, spotkania 
indywidualne, wspólne 

działania na terenie szkoły) 

12 Rozwijanie potrzeby ciągłego doskonalenia siebie jako 
jednostki, członka rodziny i społeczeństwa 

zajęcia edukacyjne, praca na 
rzecz szkoły, akademie, 
wspólne uroczystości i 
spotkania, reprezentowanie 
szkoły poza jej murami 

13 Wdrażanie do spełniania przez ucznia różnych ról 
społecznych 

Praca w samorządzie 
uczniowskim, akademie, 
zajęcia edukacyjne, 
reprezentowanie szkoły poza 
jej murami 
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KULTURA 

lp. zadania sposób realizacji 

1 Kształtowanie umiejętności komunikowania się, 
dbałość o język i kulturę wypowiedzi, stosowne (do 
sytuacji i miejsca) zachowanie i strój. 

pogadanki, 
zajęcia edukacyjne, 
uroczystości, konkursy 

2 Kształtowanie umiejętności odróżniania dobra od zła, 

sprawiedliwego traktowania innych. 

pogadanki, dyskusje 

spektakle edukacyjne 
filmy, lektura, stanowienie 
przykładu przez nauczycieli i 
wychowawców. 

3 Wpływanie na budowanie u uczniów spójnego 
systemu wartości. 

rozmowy, dyskusje 
analiza różnych tekstów 
kultury, współpraca z 

rodzicami, (wspólna 
strategia wychowania) 
kultywowanie świąt, 
zwyczajów, tradycji 

4 Rozbudzanie zainteresowań i pasji. rozmowy, dyskusje 
spotkania z ciekawymi 
ludźmi, wycieczki, wyjazdy, 

lektury, 
prezentacje, pokazy 
konkursy. 

5 Wdrażanie znajomości panujących norm i zasad oraz 
egzekwowanie ich przestrzegania. 

Pogadanki, dyskusje, 
kontrakty klasowe, 
lektury, filmy,  spektakle 
edukacyjne, 
spotkania z policjantem, 
strażakiem, wojskowym, itp. 

6 Kształtowanie umiejętności wyrażania własnych 
emocji. 

rozmowy, 
ćwiczenia praktyczne, 
scenki dramowe, 
prezentacje, 
spektakle edukacyjne 

7 Kształtowanie postaw szacunku, tolerancji i 
odpowiedzialności. 

rozmowy, dyskusje 
realizacja treści na zajęciach 
edukacyjnych (historia, j. 
polski) 
sylwetki zasłużonych i 
szanowanych(prezentacje, 
spotkania na żywo) 
 imprezy, uroczystości, 
konkursy 

8 Kształtowanie potrzeby uczestnictwa w kulturze. realizowanie treści 
przedmiotowych (zdobycze 
kulturowe współczesnego 
świata), 
wyjazdy  na wystawy, do 
kina, teatru, filharmonii, 
dyskusje na temat  
przeczytanych lektur 

9. Kultywowanie tradycji i dorobku narodowego. uroczystości z okazji świąt 
narodowych (Święto 
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Niepodległości, Święto 
Konstytucji 3 
Maja),celebrowanie 
zwyczajów i tradycji 
świątecznych (andrzejki, 
mikołajki, spotkanie 
opłatkowe, jasełka, 

spotkanie wielkanocne) 

 

Bezpieczeństwo 

Lp. Zadania Sposób realizacji 

1 Nabycie umiejętności rozwiązywania konfliktów i 

prowadzenia negocjacji. 

pogadanka,  rozmowy, 

historyjki obrazkowe, 
teatrzyk profilaktyczny, 
dyskusja, praca z tekstem 

2 Umiejętność podejmowania decyzji. pogadanki, ćwiczenia 
praktyczne, drama, praca z 
tekstem 

3 Radzenie sobie w sytuacjach trudnych. filmy edukacyjne, ilustracje, 
rozmowy, dyskusja, plakaty, 
ulotki, spotkania – 
pielęgniarka, policjant 

4 Kształtowanie umiejętności trafnej  oceny własnych 
reakcji. 

ćwiczenia praktyczne, 
historyjki obrazkowe, 
zdjęcia,  wzory postępowania 

(otoczenie, literatura), 
analiza przypadku 

5 Bezpieczne uczestnictwo w ruchu drogowym. spotkanie z policjantem,  
filmy edukacyjne, ćwiczenia 
praktyczne, egzamin na 
kartę rowerową, udział w 

programie „Akademia 
bezpiecznego  Puchatka” 

6 Bezpieczne korzystanie z nowoczesnych technik 
informacyjnych. 

regulamin pracowni 
komputerowej, zajęcia z 
wychowawcą, rozmowy, 
spotkanie z policjantem,  
psychologiem, terapeutą 
uzależnień (uczniowie, 
rodzice, nauczyciele) 

7 Zapoznanie z konsekwencjami posiadania i stosowania 
środków psychoaktywnych 

Wykład, burza mózgów, 
filmy, spotkania z 
psychologiem 

 

 

 

 

 

X. DZIAŁANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE W RAMACH 
AKCJI, IMPREZ I UROCZYSTOŚCI: 

 
*niektóre działania będą realizowane przez szkołę po ustąpieniu obostrzeń 

związanych ze zwalczaniem pandemii COVID-19. 
wrzesień 
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1. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego. 

2. Wybory do Samorządu Uczniowskiego. 

3. Sformułowanie planów wychowawczo-profilaktycznych dla poszczególnych klas. 
4. Zapoznanie rodziców i uczniów z dokumentacją szkoły i kryteriami oceny. 

5.  Szkolna akcja Sprzątanie Świata. 

 
październik 

6. Konkursy kuratoryjne. 

7. Uroczyste ślubowanie klas pierwszych. 

8. Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 
9. Wycieczki, warsztaty integracyjne. 

10. Wdrożenie akcji:„Program  dla szkół””. 

 
listopad 

11. Kultywowanie Dnia Wszystkich Świętych. 

12. Uroczystość z okazji Święta Niepodległości. 
13. Wyjazd do teatru lub kina. 

14. Zabawy i wróżby andrzejkowe. 

 

grudzień 
15. Mikołaj w szkole. 

16. Spotkanie opłatkowe. 

 
styczeń, luty 

17.Szkolna zabawa choinkowa. 

18. Dzień Babci i Dziadka. 

19. Bezpieczne ferie – spotkania i pogadanki. 
 

marzec, kwiecień 

20. Szkolny konkurs ortograficzny. 
21. Dzień Kobiet. 

22. Pierwszy Dzień Wiosny. 

23.Tradycje wielkanocne. 
24. Dzień samorządności. 

 

maj 

25. Święto Konstytucji 3 Maja. 
26. Festyn rodzinny. 

27. Dzień Matki i Ojca. 

 
czerwiec 

28. Dzień Dziecka. 

29. Wycieczka krajoznawcza. 
30. Uroczyste zakończenie roku szkolnego. 

 

 

 
 

XI. ZASADY WSPÓŁPRACY WYCHOWAWCZEJ Z RODZICAMI- 

PROPOZYCJE   SZKOŁY  OFEROWANE   RODZICOM 

 
    Współpraca z rodzicami rozpoczyna się w momencie przyjmowania dziecka do 
szkoły. Rodzice mają wówczas  okazję zapoznać się z ofertą wychowawczą, ujętą w 

szkolnym „Programie Wychowawczo- Profilaktycznym”. 
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    Wychowawcze i profilaktyczne  oddziaływanie szkoły i rodziny powinno być 

zintegrowane. Rodzice mają prawo do decydowania o całym procesie wychowania  i 

profilaktyki dziecka, również tym jego nurcie, który dokonuje  się w szkole. Rola 
szkoły pozostaje jednak niezastąpiona w zakresie wprowadzania ucznia w kontakty 

społeczne oraz rozwijaniu prawidłowych relacji między nimi a dzieckiem. Niesie pomoc 

w trudnych sytuacjach w życiu rodzinnym (rodzina niepełna, sieroctwo, uzależnienia, 
ubóstwo, itp.) 

 

 

Współpraca szkoły z rodzicami jest realizowana poprzez: 
 

- zapoznanie rodziców ze Statutem Szkoły oraz innymi dokumentami szkoły; 

- przedstawienie rodzicom sprecyzowanych wymagań  stawianych uczniom   
dotyczących pożądanych przez szkołę zachowań, zapewniających utrzymanie ładu 

społecznego, przedyskutowanie ich z rodzicami i zawarcie umowy w tym względzie; 

- rzetelne wywiązywanie się z umowy dotyczącej powyższych wymagań; 
- włączanie tematów z zakresu wychowania, adekwatnych do problemów  

  klasowych,  do spotkań okresowych z rodzicami; 

- spotkania rodziców i nauczycieli, mające na celu wspieranie obu stron 

  w ich trudnościach i szukanie wspólnych rozwiązań; 
- zapraszanie oraz włączanie rodziców do czynnego uczestnictwa  

  w uroczystościach    szkolnych oraz imprezach  okolicznościowych 

  a także wycieczkach klasowych; 
- opiniowanie dokumentów szkoły. 

 

     Zgodnie z  oczekiwaniami organu prowadzącego, a także oczekiwaniami samych 

rodziców i rozeznaniem nauczycieli w tej kwestii w szkole będą systematycznie 
prowadzone: 

 

-zajęcia z zakresu pedagogizacji rodziców; 
-dyżury wychowawców klas i nauczycieli rozszerzające możliwości kontaktów z    

rodzicami poza wywiadówkami (harmonogram dyżurów nauczycieli będzie   

wywieszony na tablicy ogłoszeń) lub dodatkowo w innym  terminie uzgodnionym 
telefonicznie z zainteresowanym rodzicem; 

-ankiety, przeprowadzane podczas zebrań rozpoczynających każdy rok szkolny,  

dającej rodzicom możliwość anonimowego wypowiadania się na temat pracy szkoły i  

wskazania pożądanych kierunków jej rozwoju. 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 

XII. ZASADY WSPÓŁPRACY Z SAMORZĄDEM LOKALNYM ORAZ 

ORGANIZACJAMI I INSTYTUCJAMI WSPIERAJĄCYMI SZKOŁĘ W 
DZIAŁANIACH DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH I 

OPIEKUŃCZYCH 
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 W zakresie działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoła  

współpracuje między innymi z: 

 
 Samorządem lokalnym-Urzędem Gminy Konopnica, 

 Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy, 

 Biblioteką Publiczną Gminy Konopnica, 
 Szkołami Podstawowymi w Gminie Konopnica, 

 Parafią Rzymskokatolicką w  Konopnicy, 

 Posterunkiem Policji w Bełżycach, 

 Fundacją „Pomocy szkole” w Stasinie 
 Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w  Lublinie 

 Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 7 w  Lublinie, 

 Sądem Rejonowym w Lublinie, IV Wydział Rodzinny i  Nieletnich, 
 Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli KURSOR w Lublinie, 

 Wojewódzkim Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli LSCDN w Lublinie, 

 Powiatowym Ośrodkiem Doradztwa Nauczycieli w Lublinie, 
 Zarządem Okręgowym Ligi Ochrony Przyrody w Lublinie 

 Wolontariuszami. 

 

 
Współpraca z samorządem lokalnym jest realizowana poprzez: 

 

 -zapraszanie przedstawicieli samorządu na uroczystości  szkolne; 
 -udział uczniów, nauczycieli i rodziców w uroczystościach, zebraniach, 

  itp., organizowanych przez samorząd lokalny; 

 -udział przedstawicieli szkoły w pracach Gminnej Komisji  Oświatowej. 

 
Współpraca z Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Konopnicy dotyczy 

współdziałania w zakresie: 

 
 - rozpoznania środowiska życia uczniów; 

 - zapewnienia pomocy materialnej uczniom z rodzin uboższych; 

 - dofinansowanie posiłków dla uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji  
   materialnej; 

 - uczestnictwie nauczyciela szkoły w pracach Zespołu Interdyscyplinarnego   przy  

UG; 

- zakupu podręczników dla uczniów klas. 
 

Współpraca z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną Nr 7 

w Lublinie  jest realizowana przez: 
 

- organizowanie konsultacji dla nauczycieli i rodziców z pracownikami poradni; 

- organizowanie warsztatów dla nauczycieli, uczniów i rodziców prowadzonych przez 
psychologów i pedagogów. 

 

 

Współpraca z Parafią Rzymskokatolicką w  Konopnicy 
jest realizowana przez: 

 

- prowadzenie badań psychologiczno – pedagogicznych i   udzielanie wskazówek 
odnośnie dalszej pracy z uczniem; 

- prowadzenie terapii rodzinnej. 

 
    

     W zakresie przeciwdziałania przestępczości dzieci i młodzieży, profilaktyki 
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uzależnień oraz opieki nad dziećmi z rodzin patologicznych  i problemowych 

współpraca z Sądem Rejonowym w Lublinie Wydział Rodzinny i Nieletnich, policją 

(rozpoznanie środowiska, interwencje). 
 

- udostępnianie szkole materiałów dydaktyczno - wychowawczych takich jak:      

czasopisma dla dzieci i młodzieży, materiały szkoleniowe dla katechetów i nauczycieli, 
kaset audio-video, literatury fachowej. 

- wspólne organizowanie uroczystości religijnych i patriotycznych, 

- organizowanie wypoczynku letniego, 

- udział uczniów w Rekolekcjach Wielkopostnych, 
- wspólne wycieczki do miejsc kultu religijnego. 

 

Współpraca z Biblioteką Publiczną Gminy Konopnica dotyczy 
współdziałania w zakresie: 

 

   - działalności kulturalno-oświatowej; 
   - organizacji spotkań autorskich; 

- organizacji i udziału  w konkursach czytelniczych, literackich,  plastycznych; 

- oraz różnego rodzaju imprezy biblioteczne i cykliczne spotkania okolicznościowe. 

 
Współpraca z Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w   Lublinie 

obejmuje: 

 
- konsultacje z metodykami PODN w Lublinie; 

- udział i organizowanie konferencji metodycznych, kursów i warsztatów  

specjalistycznych dla dyrektora i nauczycieli; 

- propagowanie i promocja nowości wydawniczych; 
- publikowanie w biuletynie PODN artykułów, scenariuszy zajęć , konspektów itp. 

napisanych przez nauczycieli szkoły. 

 
Współpraca z Wolontariuszami obejmuje: 

 

- prowadzenie zajęć dydaktyczno - opiekuńczo-wychowawczych, innych zajęć; 
- opiekę nad uczniami podczas wycieczek szkolnych, imprez i uroczystości,  

  wyjść i wyjazdów poza teren szkoły,  itp.     

   

 

 
XIII. ZASADY    FUNKCJONOWANIA     SAMORZĄDU      

UCZNIOWSKIEGO 

 
      Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie szkoły, a zadania realizowane nie 
mogą być sprzeczne  z postanowieniami Statutu Szkoły. 

 

Zadania samorządu: 

 
- zapewnienie uczestnictwa uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu swoich 

problemów oraz partnerstwa uczniów i nauczycieli w realizacji celów dydaktyczno-

wychowawczych szkoły; 
- stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania 

uczniów i wzajemnego wspierania się, przejmowania i współodpowiedzialności za 

jednostki i grupę; 
- kształtowanie umiejętności zespołowego działania, stwarzania warunków do 

samokontroli, samooceny i samodyscypliny poszczególnych uczniów. 
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   Zasady funkcjonowania i zadania szkolnego Samorządu  Uczniowskiego określa 

szczegółowo Regulamin Samorządu  Uczniowskiego. 
 

 

 

 XIV. EWALUACJA PROGRAMU  
 

 Ewaluacja programu wychowawczego szkoły, będzie przebiegała poprzez: 

– zbieranie  na bieżąco opinii rodziców (prawnych opiekunów); 

– notowanie oczekiwań uczniów i nauczycieli; 

-  analizę dokumentacji szkolnej (dzienniki, protokoły, sprawozdania); 

– przeprowadzenie  ankiet wśród uczniów, nauczycieli, rodziców; 

- coroczną aktualizację programu po zebraniu  informacji i opinii. 

2. Niniejszy program wychowawczo- profilaktyczny jest zgodny z: 

– aktami prawnymi wymienionymi na wstępie; 

– ogólnospołecznym systemem wartości; 

– wolą i życzeniami rodziców; 

- postulatami Samorządu Uczniowskiego. 

    Program wychowawczo- profilaktyczny szkoły jest kanwą, na której nauczyciele-

wychowawcy konstruują własne plany wychowawcze, realizowane  w poszczególnych 

klasach. 

 

(-) mgr Jacek Wójcik 

Dyrektor 

Szkoły Podstawowej w Stasinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SPIS TREŚCI 

Wprowadzenie………………………………………………………………………..s.2 

Diagnoza sytuacji wychowawczej………………………………………….s.3 
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Załącznik nr 1 

 

ANKIETA DLA RODZICÓW 



21 | S t r o n a  

 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w tworzeniu nowego Planu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły 
Podstawowej w Stasinie. Państwa udział jako Rodziców i Opiekunów polegać 
będzie na współtworzeniu drogi postępowania w sprawach wychowawczych i profilaktycznych. 
Obecne wymagania w tym zakresie w większym stopniu kładą nacisk na wychowawczą rolę 
szkoły. Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, docierać do wszystkich 

stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, czynów, słów, 
dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej. Nie ma wychowania bez wartości. Ważnym punktem 
odniesienia więc  jest koncepcja wartości, którą wspólnie wypracujemy dla dobra całej 
społeczności..Serdecznie zapraszamy do wypełnienia powyższej ankiety. 

 

Ankieta dla Rodziców i Opiekunów uczniów obecnie uczęszczających 

do klas 1-3 

  

1. Czy Pana/i zdaniem w szkole panuje przyjazna atmosfera 
sprzyjająca wychowaniu i uczeniu się Państwa dzieci? 

tak 

nie 

nie mam zdania 
 

2. Czy system wartości zawarte w wizji i misji szkoły , związany z 

wychowaniem, jest spójny z Pani/Pana wizją wychowania? 

nie jest zgodny 
jest w pełni zgodny 

 

3. Proszę wskazać, które zadania realizowane przez szkołę, według 

Państwa, są najważniejsze w procesie wychowawczo-profilaktycznym 

proszę zaznaczyć maksymalnie 2 odpowiedzi: 
kształcenie i proces uczenia 

proces wychowania i przekazywania wartości 

sprawowanie opieki 

stosunek nauczycieli do dziecka 
rozwijanie pasji i zainteresowań przez szkołę 

dostrzeganie i reagowanie na potrzeby i trudności dziecka 

 

4. Które działania wychowawczo-edukacyjne szkoły są, według Pana/i, 
najważniejsze dla promocji wartości i rozwoju ucznia? 

proszę zaznaczyć maksymalnie 5 odpowiedzi: 

dodatkowe zajęcia wyrównawcze 

dodatkowe zajęcia rozwijające wiedzę, koła zainteresowań 
zajęcia sportowe 

udział w uroczystościach religijnych np. rekolekcjach 

zawody, turnieje, konkursy 

promowanie uczniów najzdolniejszych 

wycieczki krajoznawcze i zielone szkoły 
ogniska, zabawy integracyjne 

udział w spektaklach, projekcjach filmów 

zajęcia integracyjne 

projekty unijne, w tym stypendia 
akademie i uroczystości szkolne 

udział szkoły w uroczystościach lokalnych i państwowych 
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udział uczniów w uroczystościach związanych ze świętami religijnymi 

działania profilaktyczne i psychoedukacyjne 

dni otwarte szkoły np. Festyn Rodzinny 

uczestnictwo w imprezach kulturalnych 
indywidualny kontakt z nauczycielami 

wsparcie pedagogiczno-psychologiczne 

 

 
 

5. Jaką wiedzą ma dysponować uczeń w zakresie prowadzenia 

zdrowego stylu życia?   
Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności najważniejsze dla 

Państwa. 

Znać zdrowe produkty. 

Znać podstawowe informacje o produktach szkodliwych. 

Wiedzieć jak może zorganizować sobie aktywność fizyczną. 
Znać zasady higieny osobistej. 

Znać zasady dotyczące porządku i czystości wokół siebie. 

Znać podstawowe zagrożenia uzależnieniami ( Internet, telefon, palenie 

papierosów, alkohol). 

 
6.Co powinien wiedzieć uczeń na temat emocji?   
Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności najważniejsze dla 

Państwa.   
Rozumie, czym jest ocena zachowania własnego i innych ludzi. 

Rozumie potrzebę rozwijania empatii. 

Wie, że należy podejmować działania mające na celu pomoc słabszym i 

potrzebującym. 

Ma podstawową wiedzę służącą umiejętności rozwiązywania konfliktów i sporów.   
Rozumie fakt odpowiedzialności za siebie i swoje postępowanie.   

 

7. Jaką wiedzą społeczną powinien charakteryzować się uczeń? 

Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności najważniejsze dla 

Państwa.   

Wie, jakie są podstawowe umiejętności komunikacyjne w różnych sytuacjach 

społecznych. 

Zna i rozumie potrzebę przestrzegania obowiązujących reguł. 
W podstawowym stopniu rozpoznaje potrzeby innych. 

Zna zasady zgodnej współpracy z innymi. 

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
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Załącznik nr 2                                                                                                                     

ANKIETA DLA RODZICÓW 

Szanowni Państwo, 

Zapraszamy do udziału w tworzeniu nowego Planu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły 
Podstawowej w Stasinie. Państwa udział jako Rodziców i Opiekunów polegać 
będzie na współtworzeniu drogi postępowania w sprawach wychowawczych i profilaktycznych. 
Obecne wymagania w tym zakresie w większym stopniu kładą nacisk na wychowawczą rolę 
szkoły. Oddziaływania wychowawcze powinny mieć charakter integralny, docierać do wszystkich 
stron osobowych, by rozwijać w wychowankach zdolność do integracji myśli, czynów, słów, 
dawać pełną wizję świata i osoby ludzkiej. Nie ma wychowania bez wartości. Ważnym punktem 
odniesienia więc  jest koncepcja wartości, którą wspólnie wypracujemy dla dobra całej 
społeczności. Serdecznie zapraszamy do wypełnienia powyższej ankiety. 

Ankieta dla Rodziców i Opiekunów uczniów obecnie uczęszczających 
do klas 4 – 8 

   
 

1.Jakie umiejętności społeczne powinien przejawiać uczeń kończący 
klasę VIII. 
Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności 

najważniejsze dla Państwa. 

 
Pracuje w grupie odnosząc sukcesy. 

Porozumiewa się w sposób prawidłowy, nie używa wulgaryzmów. 

Przyjmuje postawę tolerancyjną wobec odmienności religijnej, kulturowej i 

narodowej. 
 Przyjmuje konsekwencje swoich czynów. 

Przestrzega ustalonych reguł. 

Ma pozytywny wizerunek swój jak i otoczenia w którym funkcjonuje. 

 

2.Jakimi umiejętnościami w zdobywaniu wiedzy o świecie powinien 
charakteryzować się uczeń kończący kl. VIII.. 
 Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności 

najważniejsze dla Państwa. 
             

1. Ma podstawowy wgląd w swoją osobowość 

2. Umie znaleźć kreatywne rozwiązanie problemu. 

3. Skorzystał z pomocy dostępnego autorytetu, aby wzbogacić swoją wiedzę i 

umiejętności. 
 

 

3.Jaką wiedzą na temat świata powinien dysponować uczeń kończący 

kl. VIII. 
Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności 

najważniejsze dla Państwa.   

 

1. Rozumie potrzebę nabywania wiedzy o sobie. 
2. Wie, czym jest hierarchia ustalenia ważności i priorytetów. 

3. Rozumie potrzebę kreatywnego spojrzenia na rzeczywistość i media. 

4. Rozumie potrzebę korzystania z wiedzy i doświadczenia innych w celu 

własnego rozwoju. 
5. Ma przekonanie o wartości nauczania i własnego rozwoju. 
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6. Zna konsekwencje prawne swoich czynów. 

 

4.Jakimi umiejętnościami w zarządzaniu emocjami powinien się 

wykazać uczeń kończący kl. VIII. 
        Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności 

najważniejsze dla Państwa.  

  

    1. Rozwiązuje konflikty samodzielnie i w akceptowany sposób. 
    2. Umie zachowywać się asertywnie wobec innych ludzi. 

    3. Poradzi sobie w sytuacjach stresowych i lękowych. 

    4.Kieruje się motywacją wewnętrzną, sam chce się rozwijać i podejmować 

działania. 
    5.Skupia się na rozwoju swoich mocnych stron. 

 

5.Jakimi umiejętnościami ma się charakteryzować uczeń kończący kl. 

VIII w zakresie prowadzenia zdrowego stylu życia.    
Proszę uporządkować stwierdzenia tak, aby najwyżej były umiejętności 

najważniejsze dla Państwa. 
 
 

   1. Podejmuje i realizuje zachowania prozdrowotne. 

   2. Jest odpowiedzialny za własne zdrowie. 

   3. Zna i przestrzega ogólnych zasad bezpieczeństwa. 

   4. Dba o zdrowie psychiczne. 
   5. Ma przekonanie, że zdrowie i życie są  wartościami o najwyższym 

znaczeniu .    

 

                                                                                          Dziękujemy 
za wypełnienie ankiety. 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

                     Załącznik nr 3 

 
Ankieta dla uczniów 
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Chcemy dowiedzieć się, co myślisz o wybranych sprawach dotyczących naszej 
szkoły. Dzięki temu możemy spróbować zmienić coś w szkole na lepsze. Ankieta 
jest anonimowa, to znaczy, że nie podpisujesz się w niej i nikt nie będzie 
wiedział, kto ją wypełnił. Bardzo prosimy Cię o szczere odpowiedzi. 

Przy każdym pytaniu  zaznacz właściwą odpowiedź: 

1.W mojej szkole uważa się, że zdrowie i dobre samopoczucie jest 

ważną sprawą. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

2. Nauczyciele ustalają z nami reguły (zasady) pracy na lekcjach. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

3. Nauczyciel biorą pod uwagę nasze opinie. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

4.Nauczyciele są dla mnie życzliwi. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

5.Nauczyciele dostrzegają to w czym jestem dobra/dobry. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

6.Nauczyciele pomagają mi, gdy mam jakieś kłopoty lub trudności. 

 tak                             raczej tak                               raczej nie                               

nie 

7. W mojej klasie uczniowie są dla siebie życzliwi. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

8. Uczniowie w mojej klasie dokuczają sobie rzadko lub wcale. 

 tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

9. Na lekcjach różnych przedmiotów zajmujemy się tematami 

dotyczącymi  

naszego zdrowia i samopoczucia. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

10.Na godzinach wychowawczych omawiamy tematy dotyczące 

zdrowia i dbałości o nie. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

11. To, czego się uczę o zdrowiu w szkole, zachęca mnie do dbania o 

nie. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 
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12. W mojej szkole jest czysto. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

13. Uczniowie zachowują porządek i dbają o czystość w szkole (np. nie 

śmiecą, nie niszczą sprzętu). 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

14. Jeśli jem obiad w stołówce, mogę go zjeść spokojnie bez 

pośpiechu. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

15. Zwykle w szkole czuje się dobrze. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

16. W szkole czuje się bezpiecznie. 

tak                             raczej tak                               raczej nie                                

nie 

17.Co powoduje, że w szkole czujesz się dobrze? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

 

18. Co powoduje, że w szkole czujesz się źle? 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………. 

                                                  Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                            Załącznik nr 4 
Ankieta dla nauczycieli 

 

Chcemy poznać Twoje zdanie na temat wybranych spraw dotyczących 

naszej szkoły. Dzięki temu możemy spróbować zmienić coś w szkole na 
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lepsze. Ankieta jest anonimowa. Bardzo prosimy o szczere odpowiedzi. 

Przy każdym pytaniu  zaznacz właściwą odpowiedź: 

1.W szkole, w której pracuję, uważa się, że zdrowie i samopoczucie 

jest ważną sprawą.                             tak                                 raczej tak                               

raczej nie                                nie 

2. W szkole podejmowane są działania na rzecz promocji zdrowia. 

tak                                  raczej tak                               raczej nie                                
nie  

3.Moje zdanie na temat życia i pracy szkoły jest brane pod uwagę. 

tak                                  raczej tak                               raczej nie                                

nie 
4. Moje relacje z dyrekcją są dobre. 

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                 

nie  

5.Czuję się doceniana/-ny przez dyrekcję szkoły. 
 tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie 

6.Dyrekcja udziela mi konstruktywnych informacji zwrotnych na temat 

mojej pracy. 

 tak                                 raczej tak                               raczej nie                                
nie  

7. Dyrekcja udziela mi pomocy, gdy jej potrzebuję. 

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  
8. Relacje między nauczycielami są dobre. tak                                 

raczej tak                               raczej nie                                nie  

9. Nauczyciele chętnie ze sobą współpracują. 

 tak                                 raczej tak                               raczej nie                                
nie  

10.Mogę otrzymać pomoc od innych nauczycieli, gdy jej potrzebuję.  

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

11. Moi uczniowie traktują mnie z szacunkiem. 
 tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

12.Większość moich uczniów przestrzega ustalonych reguł pracy na 

lekcjach. 
 tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

13.Moje relacje z rodzicami uczniów są dobre. 

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                
nie  

14. Większość rodziców uczniów 

współpracuje ze mną w sprawach swoich 

dzieci. 

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                
nie  

15. Mogę liczyć na pomoc wielu rodziców uczniów, gdy tego 

potrzebuję.  
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tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

16. Edukacja zdrowotna jest ważnym zadaniem w szkole, w której 

pracuję. 
tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

17. Uwzględniam tematy dotyczące zdrowia w ramach przedmiotu, 

którego uczę. 
tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

18. Na zajęciach o zdrowiu stosuję metody aktywizujące. 

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  
19. Uczestniczę w realizacji szkolnego programu profilaktyki. 

tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

20. Realizacja edukacji zdrowotnej dla uczniów jest okazją do refleksji 
nad moim stylem życia i dbałością o własne zdrowie. 

 tak                                 raczej tak                               raczej nie                                

nie  

21. W szkole jest czysto. 
tak                                 raczej tak                                raczej nie                                 

nie  

22. Praca w szkole jest dobrze zorganizowana, równomiernie 

rozłożone są zadania do wykonania. 
 tak                                 raczej tak                                raczej nie                                 

nie  

 

23. Zwykle dobrze czuję się w pracy w szkole. 

tak                                 raczej tak                                raczej nie                                 

nie  

24. Poleciłabym/poleciłbym innym 

nauczycielom tę szkołę jako przyjazne 

miejsce pracy.                                                                                              

tak                                 raczej tak                                raczej nie                                 

nie  
25. Co powoduje, że dobrze czujesz się w pracy w szkole? 

..............................................................................................................

..............................................................................................................

.................................................................................................... 
26. Co powoduje, że źle się czujesz w pracy w szkole? 

                                                  Dziękujemy za wypełnienie ankiety. 
 

 


	w Stasinie

