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SPIS TREŚCI: 
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Misja szkoły 

Wizja szkoły 

Model Absolwenta 

Struktura oddziaływań wychowawczych 

Działania: 

Ewaluacja skuteczności programu wychowawczo-profilaktycznego 
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PODSTAWY PRAWNE: 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949) 

Art. 26. 

1. Szkoły oraz placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3–5, 7 i 8, realizują program wychowawczo-profilaktyczny obejmujący: 

1) treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, oraz 

2) treści i działania o charakterze profilaktycznym dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów, przygotowane w oparciu o 

przeprowadzoną diagnozę potrzeb i problemów występujących w danej społeczności szkolnej, skierowane do uczniów, nauczycieli i 

rodziców. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do przedszkoli i szkół dla dorosłych 

Art. 1. System oświaty zapewnia w szczególności: 

1) realizację prawa każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej do kształcenia się oraz prawa dzieci i młodzieży do 

wychowania i opieki, odpowiednich do wieku i osiągniętego rozwoju; 

2) wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny; 

3) wychowanie rozumiane jako wspieranie dziecka w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i 

społecznej, wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży; 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek 

(Dz.U. z 2017 r. poz. 1611) 

Wymagania wobec szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych, artystycznych, placówek kształcenia ustawicznego, placówek kształcenia 

praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego 

1. Procedury edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 

2. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 

3. Uczniowie są aktywni. 

4. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne. 
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▪ Szkoła lub placówka realizuje działania wychowawcze i profilaktyczne – w tym mające na celu eliminowanie zagrożeń oraz 

wzmacnianie pożądanych zachowań – które są dostosowane do potrzeb uczniów i środowiska. 

▪ Ocenia się ich skuteczność, a w razie potrzeb – modyfikuje. 

▪ Działania szkoły lub placówki zapewniają uczniom bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne, a relacje między wszystkimi członkami 

społeczności szkolnej są oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu. Zasady zachowania i wzajemnych relacji w szkole lub placówce 

są ustalone i przestrzegane przez uczniów, pracowników szkoły oraz rodziców. 

5. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sylwetki. 

6. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 

7. Szkoła lub placówka współpracuje ze środowiskiem lokalnym na rzecz wzajemnego rozwoju. 

8. Szkoła lub placówka, organizuje procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników egzaminu ósmoklasisty egzaminu maturalnego, 

egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 

9. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. 

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2017 r. poz. 1189) 

Art. 6. Nauczyciel obowiązany jest: 

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą  

i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę; 

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju; 

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego; 

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny,  

w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; 

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych 

narodów, ras i światopoglądów. 

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu 

oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz.U. 2015 poz. 1249) 
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WSTĘP 

Program wychowawczo-profilaktyczny realizowany w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach opiera się na hierarchii wartości 

przyjętych przez radę pedagogiczną, radę rodziców i samorząd uczniowski, wynikających z przyjętej w szkole koncepcji pracy oraz tradycji. 

Działania zawarte w programie wychowawczo-profilaktycznym są spójne z wewnątrzszkolnym systemem oceniania oraz statutem szkoły.  

Myśl przewodnia podejmowanych w szkole działań wychowawczych i profilaktycznych opiera się na założeniu, że wychowanie jest zadaniem 

realizowanym w rodzinie i w szkole, która w swojej działalności musi uwzględniać zarówno wolę rodziców, jak i priorytety edukacyjne państwa. 

Wychowanie rozumiane jest jako wspieranie uczniów w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej 

oraz społecznej. Proces wychowania jest uzupełniany poprzez działania z zakresu profilaktyki problemów uczniów. 

Program wychowawczo-profilaktyczny został opracowany na podstawie przeprowadzonej diagnozy potrzeb i problemów występujących w 

środowisku szkolnych i lokalnym. Uwzględniono: 

1. Wyniki ewaluacji wcześniejszego szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

2. Wyniki z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora w poprzednim roku szkolnym, 

3. Wyniki prowadzonej ewaluacji wewnętrznej na temat wartości i postaw patriotycznych wśród uczniów. 

4. Wyniki przeprowadzonej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych w tym czynników chroniących i 

czynników ryzyka. 

5. Innych form prowadzenia diagnozy: analiza dokumentacji tj. sprawozdania klasowych zespołów wychowawczych, w tym Zespołu 

Wychowawczego, sprawozdania pedagoga szkolnego/psychologa szkolnego. 

6. Dokumentów ważnych dla szkoły i jej społeczności 

7. Program wychowawczo- profilaktyczny obejmuje wytyczne polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023: 

 Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i 

piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji. 

 Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży. 
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 Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, 

m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej. 

 Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-

komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego 

podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

 

 

MISJA SZKOŁY 

 

Nasza szkoła za podstawę nauczania i wychowania przyjmuje wszechstronny rozwój osobowości ucznia, uwzględniający jego predyspozycje 

psychiczne, emocjonalne, intelektualne, środowisko rodzinne  i kulturowe oraz kształtowanie jego postaw społecznych i obywatelskich w duchu 

poszanowania dla tradycji narodowych, państwowych i lokalnych. 

Naszym priorytetem jest osiąganie wysokiej jakości opieka dydaktyczna i wychowawcza sprzyja osiąganiu przez dziecko pełnych możliwości 

rozwojowych. 

 

Dyrektor oraz wszyscy pracownicy przedszkola i szkoły będą starali się: 

● zapewnić dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, 

● tworzyć warunki dla indywidualnego  i wszechstronnego rozwoju, 

● wspierać działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, 

● kształtować postawy moralne, proekologiczne, prozdrowotne, 

● dbać o dobry wizerunek placówki w środowisku, 

● analizować i oceniać efekty swojej pracy. 
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WIZJA SZKOŁY 

,,Pozwólmy dzieciom doświadczać po omacku,  

wydłużać swoje korzenie, eksperymentować  

i drążyć, dowiadywać się i porównywać, (...)  

pozwólcie mu wyruszyć w podróże odkrywcze, 

czasem trudne, ale pozwalające znaleźć 

taki pokarm, jaki będzie dla niego pożyteczny.” 

C. Freinet 

 

W    koncepcji  pracy i działań  Zespołu  chcemy opierać się na ustalaniu priorytetów niezbędnych do organizacji i funkcjonowania  placówki  pod  

kątem  utrzymania  jak  najlepszego  wizerunku,  a  co  za  tym idzie spełniać oczekiwania rodziców i dzieci, władz gminy i kuratoryjnych. Będziemy 

dążyć do bycia  nowoczesnym zespołem nauczycieli,  który  wypełnia swoje zadania w sposób  twórczy  i  efektywny,  ściśle  współpracując  z  

personelem, rodzicami i społecznością lokalną oraz organem prowadzącym. 

Jako kadra pedagogiczna oraz pracownicy niepedagogiczni będziemy dążyć do tego, aby : 

● placówka była bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeb, 

● zapewniano dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, podmiotowe i indywidualne traktowanie, 

● praca  ukierunkowana była na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości, zgodnie z nurtem szkół nowoczesnych, 

● pracownicy placówki przeciwdziałali izolacji społecznej i nietolerancji,  

● wychowawcy i pracownicy umożliwiali wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowując je do podjęcia nauki na 

kolejnym szczeblu edukacyjnym, 

● oferty edukacyjne stwarzały warunki do twórczości, rozwijania umiejętności 

i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych, 

● rodzice stali się partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola oraz szkoły,  

●  zatrudniani byli nauczyciele wykwalifikowani, kompetentni i zaangażowani, 
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● placówka uwzględniała w swoich działaniach potrzeby środowiska lokalnego, 

● były promowane osiągnięcia uczniów, 

● stosowane były aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantujące wysoką jakość pracy Zespołu, 

● baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływały na wysoki poziom pracy, 

● wykorzystywać potencjał ludzki – wysokokwalifikowaną , doświadczoną kadrę, która będzie  wzorem  działań  nie tylko dla młodych  

pracowników  placówki, ale także dla studentów pedagogiki, 

● nawiązywać współpracę z instytucjami rządowymi i poza rządowymi, Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza. 

●  

MODEL ABSOLWENTA 

Jedną z ważniejszych elementów pracy nauczyciela jest dążenie do tego, aby wszyscy  wychowankowie kończyli edukację szkolną szczęśliwi, bogatsi 

w nowe doświadczenia i gotowi do podjęcia dalszej edukacji na kolejnym etapie. 

 

Absolwent  Zespołu Szkolno – Przedszkolnego będzie: 

●  przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, 

● umiał podejmować działania i przewidywać ich konsekwencje, 

●  aktywny, dociekliwy, kreatywny i ambitny, 

● dbał o swoje zdrowie i sprawność fizyczną, 

● wierzył w siebie, posiadał  motywację wewnętrzną do uczenia się, 

● szanował środowisko przyrodnicze, dostrzegał piękno otaczającej   przyrody, 

● odróżniał dobro od zła, 

● dostrzegał potrzeby własne i innych, 

● czuł się Polakiem i Europejczykiem, kultywował tradycje narodowe i regionalne. 
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CELE 

 

Zadaniem  edukacji  przedszkolnej i szkolnej  jest  kształtowanie  umiejętności  potrzebnych dziecku  do  podjęcia  nauki  na kolejnym szczeblu 

edukacyjnym oraz w późniejszym okresie pracy zawodowej. Jak również  rozwijanie   umiejętności  społecznych, odporności emocjonalnej i 

zwiększenie podatności na proces uczenia się nie pod kierunkiem dorosłego lecz samodzielnie. Do najważniejszych celów należą: 

 

1. 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. 

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania, efektywnej współpracy, komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi. Wdrażanie do życia w 

społeczności szkolnej i w grupie rówieśniczej. Kształtowanie postaw, respektowanie norm społecznych i wychowanie do wartości. 

 

3. Wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku 

narodowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości europejskie. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

 

4. 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. 

 

5. Wspomaganie, w miarę posiadanych zasobów, wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji. 

Zapewnienie mu bezpieczeństwa fizycznego, psychicznego i emocjonalnego. Wspieranie ucznia w procesie nabywania wiedzy, sprawności, postaw i 

nawyków, które zapewniają mu przygotowanie do racjonalnego i godnego życia oraz kontynuacji nauki na dalszym etapie. 

 

Sprzyjać właściwej realizacji procesu wychowania i kształcenia będzie: 

● pełna realizacja podstawy programowej przedszkola i szkoły, 
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● rozpoznawanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci, 

● diagnozowanie  i  analizowanie  osiągnięć  dzieci  z uwzględnieniem 

ich możliwości rozwojowych, 

● indywidualizacja  pracy  z   dzieckiem,  wspomaganie  dzieci  wolniej 

rozwijających się oraz dzieci zdolnych,   

●  podnoszenie  intensywności  i  skuteczności  zajęć mających na celu 

wyrównywanie szans edukacyjnych, 

● stosowanie oceniania kształtującego, 

● rozwijanie  zainteresowań  i  uzdolnień  dzieci  poprzez  ciekawą 

i funkcjonalną aranżację przestrzeni, 

● stwarzanie  warunków  do  zabawy,  jako  jednego  z  najważniejszych  elementów 

wielostronnej aktywności dziecka na etapie wychowania przedszkolnego, 

● wdrażanie w proces edukacyjny nowatorskich metod pracy, 

● dbanie o bezpieczeństwo na terenie szkoły i w jej obrębie, 

● podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia, 

● kształtowanie  u  dzieci  tożsamości  narodowej,  miłości do ojczyzny,  poszanowania  dla polskiego dziedzictwa kulturowego, 

● wzbogacanie aktywności twórczej dziecka wyrażanej za pomocą artystycznych form wyrazu – ruchowej, tanecznej, słownej czy 

plastycznej, 

● promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia poprzez : wyrabianie umiejętności zdrowego odżywiania się i nawyków związanych z 

aktywnością ruchową, 

● propagowanie czytelnictwa m.in. poprzez udział w akcji ,,Cała Polska czyta dzieciom”, tworzenie programów czytelniczych, organizowanie 

spotkań autorskich, 

● wykorzystanie inicjatyw uczniowskich w organizacji pracy szkoły, 

● regularne przystępowanie do akcji charytatywnych i wolontariatu, 
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 STRUKTURA ODDZIAŁYWAŃ WYCHOWAWCZYCH 

 

1. Dyrektor szkoły: 

•stwarza warunki dla realizacji procesu wychowawczego w szkole, 

 •sprawuje  opiekę  nad  uczniami  oraz  stwarza  warunki  harmonijnego  rozwoju psychofizycznego  poprzez  aktywne  działania  prozdrowotne,  

dba  o  prawidłowy poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 •inspiruje nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie  kształcenia,  przy  zastosowaniu  innowacyjnych  

działań  programowych, organizacyjnych  lub  metodycznych,  których  celem  jest  rozwijanie  kompetencji uczniów, 

 •stwarza warunki do działania w szkole lub placówce: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych  organizacji,  w  szczególności  organizacji  harcerskich,  

których  celem statutowym  jest  działalność  wychowawcza  lub  rozszerzanie  i  wzbogacanie  form działalności dydaktycznej, wychowawczej, 

opiekuńczej i innowacyjnej szkoły, 

•współpracuje  z  zespołem  wychowawców,  pedagogiem,  psychologiem  szkolnym, oraz Samorządem Uczniowskim, wspomaga nauczycieli w 

realizacji zadań, 

•czuwa nad realizowaniem przez uczniów obowiązku szkolnego, 

•nadzoruje  zgodność  działania  szkoły  ze  statutem,  w tym  dba  o  przestrzeganie zasad oceniania, praw uczniów, kompetencji organów szkoły, 

•nadzoruje realizację szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 

 

2. Rada pedagogiczna: 

 •uczestniczy  w  diagnozowaniu  pracy  wychowawczej  szkoły  i  potrzeb  w  zakresie działań profilaktycznych, 

 •opracowuje wraz z Radą Rodziców projekt  programu  wychowawczo-profilaktycznego  i  uchwala  go  w porozumieniu z Radą rodziców , 

 •opracowuje  i  zatwierdza  dokumenty  i  procedury  postępowania  nauczycieli  w sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i 

przestępczością, 

 •uczestniczy w realizacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego, 

•uczestniczy w ewaluacji szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego. 
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3. Nauczyciele: 

•współpracują z wychowawcami klas w zakresie realizacji zadań wychowawczych, uczestniczą w realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo-

Profilaktycznego, 

•reagują na obecność w szkole osób obcych, które swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie dla ucznia, •reagują na przejawy agresji, 

niedostosowania społecznego i uzależnień uczniów, 

 •przestrzegają  obowiązujących  w  szkole  procedur  postępowania  w  sytuacjach zagrożenia młodzieży demoralizacją i przestępczością, 

•udzielają uczniom pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych, 

•kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i demokracji, 

•rozmawiają  z  uczniami  i  rodzicami  o  zachowaniu  i  frekwencji  oraz  postępach  w nauce na swoich zajęciach, 

•wspierają zainteresowania i rozwój osobowy ucznia, 

 

4. Wychowawcy klas: 

•diagnozują sytuację wychowawczą w klasie, 

•rozpoznają indywidualne potrzeby uczniów, 

•na  podstawie  dokonanego  rozpoznania  oraz  celów  i  zadań  określonych  w Szkolnym  Programie  Wychowawczo-Profilaktycznym  opracowują  

plan  pracy wychowawczej  dla  klasy  na  dany  rok  szkolny,  uwzględniając  specyfikę funkcjonowania zespołu klasowego i potrzeby uczniów, 

•przygotowują  sprawozdanie  z  realizacji  planu  pracy wychowawczej  i  wnioski  do dalszej pracy, 

•zapoznają  uczniów  swoich  klas  i  ich  rodziców  z  prawem  wewnątrzszkolnym  i obowiązującymi zwyczajami, tradycjami szkoły, 

•są  członkami  zespołów samokształceniowych i zadaniowych,  wykonują  zadania  zlecone  przez przewodniczącego zespołu, 

•oceniają  zachowanie  uczniów  swojej  klasy,  zgodnie  z  obowiązującymi  w  szkole procedurami, 

•współpracują  z  innymi  nauczycielami  uczącymi  w  klasie,  rodzicami  uczniów, pedagogiem  szkolnym  oraz  specjalistami  pracującymi z  

uczniami  o  specjalnych potrzebach, 

•wspierają uczniów potrzebujących pomocy, znajdujących się w trudnej sytuacji, 
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•rozpoznają oczekiwania swoich uczniów i ich rodziców, 

•dbają o dobre relacje uczniów w klasie, 

•podejmują  działania  profilaktyczne  w  celu  przeciwdziałania  niewłaściwym zachowaniom podopiecznych, 

•współpracują z sądem, policją, innymi osobami i instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży, 

•podejmują działania w zakresie poszerzania kompetencji wychowawczych 

 

5. Pedagog szkolny/Psycholog szkolny: 

•diagnozuje środowisko wychowawcze, 

•zapewnia uczniom pomoc psychologiczną w odpowiednich formach, 

•współpracuje   z   rodzicami   uczniów   potrzebującymi   szczególnej   troski wychowawczej lub stałej opieki, 

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

•współpracuje  z  rodzicami  w  zakresie  działań  wychowawczych  i  profilaktycznych, udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej rodzicom 

uczniów, 

•współpracuje  z  placówkami  wspierającymi  proces  dydaktyczno-wychowawczy szkoły  i  poszerzającymi  zakres  działań  o  charakterze  

profilaktycznym  w  tym  z poradnią psychologiczno-pedagogiczną,   

6. Rodzice: 

•współtworzą szkolny program wychowawczo-profilaktyczny, 

•uczestniczą w wywiadówkach organizowanych przez szkołę, 

•zasięgają informacji na temat swoich dzieci w szkole, 

•współpracują z wychowawcą klasy i innymi nauczycielami uczącymi w klasie, 

•dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez uczniów, 

•rada  rodziców  uchwala  w  porozumieniu  z  radą  pedagogiczną  program wychowawczo-profilaktyczny szkoły. 
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8. Samorząd uczniowski: 

•jest inspiratorem i organizatorem życia kulturalnego uczniów szkoły, działalności oświatowej,  sportowej  oraz  rozrywkowej  zgodnie  z  własnymi  

potrzebami  i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem, 

•uczestniczy w diagnozowaniu sytuacji wychowawczej szkoły, 

•współpracuje z Zespołem Wychowawców i Radą Pedagogiczną,   

•prowadzi akcje pomocy dla potrzebujących kolegów,   

•reprezentuje postawy i potrzeby środowiska uczniowskiego, 

•propaguje ideę samorządności oraz wychowania w demokracji, 

  

DZIAŁANIA 

 

Treści i zadania Programu Wychowawczo -  Profilaktycznego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Więckowicach 

 

Główne cele działań 

wychowawczo – 

profilaktycznych 

Realizacja celów  

(przewidywana wiedza,  zachowania, przekonania, umiejętności uczniów, …) 

Po realizacji programu, uczeń: 

 SPOSOBY REALIZACJI CELÓW 

 

Rozwijanie 

umiejętności myślenia 

przyczynowo - 

skutkowego w 

procesie uczenia się i 

w podejmowaniu 

decyzji. 

1. Zauważa wpływ własnych decyzji na wyniki w nauce. 

2. Analizuje skutki własnych działań i decyzji. 

3. Potrafi myśleć krytycznie i podejmuje decyzje w procesie uczenia się.  

4. Docenia wartość czasu wolnego i umie ten czas właściwie spędzać. 

5. Zna różne drogi zdobywania wiedzy, korzysta z nich wg potrzeb. 

6. Rozumie skutki wagarów, docenia rzetelność i sumienność w 

zdobywaniu wiedzy. 

7. Zdobywa kolejne umiejętności ku samodzielności. 

-refleksja ucznia po wykonaniu 

zaplanowanych zadań oraz po 

ukończeniu projektu 

-motywowanie do udziału w kołach 

zainteresowań i konkursach 

- zachęcanie dzieci do zabaw 

tematycznych w kącikach 

zainteresowań  
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Rozwijanie 

umiejętności 

organizowania 

uczenia się i 

efektywnego 

spędzania wolnego 

czasu. 

8. Radzi sobie z sukcesem i porażką. 

9. Jest świadomy korzyści wynikających ze zdobywania wiedzy. 

10. Zna pojęcia własności intelektualnej. 

11. Rozumie pojęcie higieny pracy, stosuje jej zasady. 

 

-zajęcia z zakresu właściwego 

planowania czasu; 

- warsztaty dotyczące emocji 

- warsztaty dotyczące samooceny; 

Zapoznać uczniów z technikami uczenia 

się. 

- warsztaty psychoedukacyjne 

- wykorzystanie zabawy jako elementu 

redukującego poziom napięcia 

- organizowanie zajęć dodatkowych 

typu taniec, plastyka, muzyka, sport 

- dawanie dzieciom przestrzeni podczas 

codziennych czynności, nie wyręczanie 

ich  

- czytanie książek 

- organizowanie zabaw i gier mających 

na celu uczenie radzenia sobie z 

porażką i sukcesem  

- zajęcia poświęcone zainteresowaniom 

dzieci np. zajęcia prowadzone przez nie 

same podczas których pokażą czym się 

interesują 

Poznawanie i 

szanowanie praw 

1. Zna podstawowe dokumenty dotyczące praw człowieka. -zapoznanie z  prawami i obowiązkami  

ucznia ( podczas lekcji wychowawczych) 
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człowieka, dziecka, 

ucznia, obywatela. 

 

2. Rozumie wartość praw człowieka w kontekście historii naszego narodu 

oraz innych ludzi. 

3. Zna prawa i obowiązki ucznia, człowieka, obywatela. 

4. Zna i rozumie wartość patriotyzmu, tradycji, kultury, języka dla siebie i 

wszystkich Polaków. 

5. Bierze udział w świętach i rocznicach ważnych dla naszego narodu. 

6. Wie, co to jest prawo i skutki jego łamania (przestrzega przepisów, 

regulaminów, zasad,…). 

7. Rozumie wpływ jednostki na społeczeństwo.  

8. Zdobywa wiedzę na temat demokracji. 

9. Zna wyjątkowych Polaków, ich osiągnięcia i wpływ na historię lub 

cywilizację.  

10. Buduje swój system wartości na osiągnięciach wielkich ludzi. Szuka 

wzorców i autorytetów. Ma pozytywny obraz siebie. 

 

- zapoznanie dzieci z Prawami Dziecka 

- poznanie i utrwalanie symboli i 

tradycji narodowych ( udział w apelach, 

uroczystościach, wydarzeniach)  

- rozmowy i dyskusje  

- omawianie opowiadań, legend 

dotyczących historii Polski  

- organizowanie zajęć tematycznych 

dotyczących Święta Niepodległości  

- stworzenie kodeksu właściwych 

zachowań dla prawidłowego współżycia 

w grupie  

- oswajanie dzieci z muzyką klasyczną 

Chopina 

- wspólne czytanie fragmentów statutu 

szkoły 

- przygotowanie chorągiewek na „dzień 

flagi” 

- nauka hymnu Państwowego 

- organizacja gazetki pt.: „Moim 

autorytetem jest…..” 

 

Świadome i celowe 

korzystanie z 

1. Jest świadomy korzyści i zagrożeń związanych z korzystaniem z 

Internetu. 

-organizacja warsztatów na temat 

bezpieczeństwa w Internecie 
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Internetu oraz innych 

mediów. 

2. Zna i rozumie pojęcie cyberprzemocy i wie, gdzie szukać pomocy w 

przypadku zauważenia takiego  

3. zjawiska. 

4. Ma świadomość skutków prawnych wynikających z przemocy w sieci. 

5. Wie, czym jest manipulacja w mediach. 

6. Rozumie mechanizmy wykorzystywane w reklamach. 

7. Rozróżnia własną prywatność od świata wirtualnego. 

8. Odpowiedzialnie korzysta z aplikacji, programów, komunikatorów,… 

9. Zna zasady korzystania z wiadomości w sieci (bezpieczeństwo, 

wiarygodność wiedzy, prawa autorskie 

10. Wie, kiedy można, a kiedy nie można korzystać z Internetu oraz innych 

mediów. 

11. Zna zasady higieny pracy przy komputerze. 

-zasady Netykiety, czyli internetowy 

savoir vivre na zajęciach z informatyki 

Przypomnienie o zasadach 

bezpiecznego korzystania w sieci. 

- rozmowa z rodzicami na zebraniu o 

formach i możliwości kontroli dostępu 

do nieodpowiednich treści. 

- Samoprezentacja z wykorzystaniem 

mechanizmów reklamy 

- „24 h bez telefonu” – organizacja dnia 

bez użycia telefonu 

 

 

Rozumienie pojęcia 

kultury osobistej. 

1. Zna podstawowe zasady komunikacji międzyludzkiej (w tym dbałość o 

kulturę języka). 

2. Umie właściwie się zachować w codziennych sytuacjach (dzień dobry, 

proszę, dziękuję,…) 

3. Wie, jak należy się zachować w środkach komunikacji, w podróży, w 

teatrze, w szpitalu,… 

4. Umie witać się i żegnać z różnymi osobami w różnym wieku (jak się 

zwracać do różnych osób; kto komu pierwszy podaje rękę,…) 

5. Wie, w jakich miejscach należy wyłączyć lub wyciszyć telefon. 

6. Rozumie, że strój jest wyrazem szacunku wobec innych. 

7. Umie właściwie zachować się przy stole. 

- postępowanie według wspólnie 

stworzonego kodeksu grupy 

- zwracanie uwagi na kulturalne 

zwracanie się do siebie w codziennych 

sytuacjach ( dziękuję, przepraszam, 

proszę)  

- prowadzenie zajęć z savoir vivre 

- realizacja tematów związanych z 

zasadami zachowania w środkach 

komunikacji oraz z higieną ciała i 

zdrowego trybu życia 
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8. Rozumie, że higiena osobista jest też elementem kultury osobistej. 

9. Szanuje każdego człowieka bez względu na jego wiek, płeć, kolor skóry, 

religię… 

10. Ma świadomość, że kultura osobista obowiązuje wszystkich, wszędzie i 

zawsze. 

 

- organizowanie wycieczek 

- oswajanie z teatrem poprzez 

zapraszanie teatrzyków do 

przedszkola  

- organizowanie własnych teatrzyków 

w grupie 

 

Rozumienie 

szkodliwości 

uzależnień.  

1. Rozumie pojęcie uzależnienia. Unika zachowań ryzykownych. 

2. Zna mechanizmy i skutki uzależnień. 

3. Ma świadomość szkodliwości różnych substancji psychoaktywnych. 

4. Rozumie, że asertywność jest siłą, a nie słabością. 

5. Zdobywa wiedzę na temat uzależnień. 

6. Dokonuje właściwych wyborów opartych na wiedzy. 

7. Wie, jak i gdzie szukać pomocy w trudnych dla niej/niego sytuacjach. 

8. Potrafi gromadzić argumenty do dyskusji, umie racjonalnie bronić 

własnego zdania czy stanowiska w dyskusji na temat uzależnień. 

9. Ma świadomość wpływu alkoholu, narkotyków czy tytoniu na zdrowie i 

sprawność człowieka. 

10. Rozumie wpływ spożywania napojów energetycznych na młody 

organizm. 

 

- realizacja tematów związanych z 

prowadzeniem zdrowego trybu życia ( 

zdrowe odżywianie, aktywność 

fizyczna)  

- rozmowy, pogadanki z pedagogiem,  

warsztaty dotyczące skutków zachowań 

ryzykownych, stosowania agresji, 

używek 

- prowadzenie z uczniami zajęć 

dotyczących zagrożeń związanych ze 

środkami uzależniającymi (narkotyki, 

dopalacze, alkohol, papierosy, e-

papierosy) 

- wskazywanie uczniom właściwych 

form spędzania czasu wolnego i 

rozwijanie ich zainteresowań 
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- warsztaty z  zakresu uzależnień 

behawioralnych (gry komputerowe, 

pornografia) 

- przeprowadzenie ankiet n/t agresji 

(rozpoznanie skali zjawiska) 

- organizacja warsztatów o zagrożeniach 

- eksponowanie na terenie szkoły 

materiałów informacyjnych o 

uzależnieniach. 

- nauka numeru telefonu zaufania dla 

dzieci i młodzieży 116 111 

- spotkania/konsultacje indywidualne 

Rozumienie rodziny 

jako wartości. 

1. Rozumie rodzinę jako cenna wartość dla każdego człowieka. 

2. Rozumie rolę rodziny w środowisku lokalnym. 

3. Wie, czym są więzi rodzinne. 

4. Ceni tradycje rodzinne, związane są z tym rytuały i święta. 

5. Rozumie, czym są prawa dziecka w rodzinie.  

6. Jest świadomy, że każdy członek rodziny (również dziecko) ma swoje 

obowiązki. 

7. Wie, jakiego wsparcia może otrzymać w rodzinie. 

8. Rozumie i ceni wartości wynikające z relacji w rodzinie (w tym również 

w przypadku rodziny wielopokoleniowej). 

9. Rozumie, że w każdej rodzinie zdarzają się sytuacje trudne (choroba, 

zmęczenie, rozłąka,…)  

 

- organizowanie uroczystości, zajęć 

otwartych, wydarzeń  z udziałem 

rodziców oraz innych członków 

rodziny 

- prowadzenie zajęć , czytanie bajek 

terapeutycznych pozwalających 

dziecku zrozumieć własne i cudze 

emocje  

- realizacja przedmiotu „Wychowanie 

do życia w rodzinie” 
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10. Rozumie pojęcie empatia. 

 

- utrzymywanie ścisłego kontaktu z 

rodzicami uczniów w ramach 

ogólnoszkolnych zebrań i 

wywiadówek,  indywidualnych 

spotkań i konsultacji 

- czytanie opowiadań  

- omawianie historyjek obrazkowych 

przedstawiających rodzinę  

- konstruowanie zajęć tematycznych 

poświęconych takim tematem jak 

rodzina,  

- uczestniczenie w przedstawieniach z 

okazji Dnia Rodziny 

- Prace plastyczne na temat swojej 

rodziny 

- Tworzenie drzewa genealogicznego 

- Odgrywanie scenek, przedstawienia 

teatralne, 

Dbałość o przyrodę. 1. Rozumie, że człowiek jest częścią przyrody. 

2. Wie, jak dbać o środowisko naturalne. 

3. Wie, jak należy segregować odpady. 

4. Rozumie, czym jest ekologia. 

5. Rozumie szkodliwość nieodpowiedzialnych zachowań człowieka 

(śmiecenie, rozpalanie ognisk, wypalanie traw,…) 

- prowadzenie zajęć związanych z 

tematyką ochrony środowiska,  

- udział w akcjach: sprzątanie 

Ziemi, konkursy ekologiczne, 

obchody Dnia Ziemi, sadzenie 

roślin, prowadzenie kącika 
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6. Szanuje zwierzęta, rozumie ich inne potrzeby niż potrzeby człowieka. 

7. Unika korzystania z opakowań z tworzyw sztucznych. 

8. Bierze aktywny udział w akcjach związanych z ekologią. 

9. Rozumie konieczność oszczędzania wody i żywności. 

10. Zna i szanuje przyrodę w swoim środowisku i regionie. 

 

przyrodniczego i obserwacji  w 

sali 

- wykorzystywanie podczas zajęć 

surowców wtórnych, darów 

natury 

- czytanie opowiadań 

- Oglądanie filmów edukacyjnych 

- Realizacja zajęć z użyciem 

surowców wtórnych 

- Udział w akcji sprzątania świata 

-  Codzienne segregowanie śmieci 

podczas pobytu dzieci w 

przedszkolu  

- Organizowanie konkursów 

związanych z ekologią 

-  Spacery do pobliskiego parku, 

aby uświadomić dzieci, że należy 

szanować zieleń i zachowywać 

ciszę dbając w ten sposób o 

zwierzęta w nim żyjące  

- Plakaty przypominające o 

oszczędzaniu wody w toaletach 

- Udział w akcji „Dzień Ziemi” 
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- Stworzenie w klasie mini ogrodu 

z naturalnych elementów 

- Aktywna segregacja odpadów 

- Zbieranie plastikowych nakrętek 

Rozumienie zjawisk i 

problemów 

otaczającego świata 

(w tym takie zjawiska 

jak pandemia, 

terroryzm, wojna,…). 

1. Rozumie pojęcia zgody i tolerancji w życiu społecznym. 

2. Rozpoznaje przemoc, terroryzm czy agresję. 

3. Zna międzynarodowe instytucje, które dbają o pokój na świecie. 

4. Bierze udział w wydarzeniach związanych z prawami człowieka, 

wolnością, tolerancją,… 

5. Przyjmuje właściwą postawę wobec osób niepełnosprawnych, chorych, 

starszych,…  

6. Jest świadomy największych problemów społecznych na świecie takich 

jak głód, epidemia, wojna,… 

7. Ma świadomość, że jego zainteresowania i uzdolnienia mogą 

decydować o jego decyzjach zawodowych. 

8. Ma świadomość wartości pracy człowieka i roli w społeczeństwie. 

9. Zna charakter własnego miasta czy regionu. Zna ich historię, walory 

turystyczne,… 

10. Udziela się społecznie, bierze udział w akcjach charytatywnych,… 

 

 

- udział w akcjach 

charytatywnych 

organizowanych na terenie 

placówki  

- organizowanie spotkań z 

przedstawicielami różnych 

zawodów ( policjant, strażak, 

pielęgniarka..) 

- Współpraca z domem opieki,  

-  Udział w akcjach typu Wylosuj 

Anioła, Aniołkowie granie  

-  Wycieczki do Poznania w celu 

zapoznania dzieci z historią 

koziołków,  

-  Rozmowy i opowiadania na 

tematy związane z tolerancją, 

wolnością i prawami człowieka 

- bajki terapeutyczne 
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- Stworzenie programu „ 

pomagam starszemu” – 

uczniowie będą mogli 

wywieszać swoje dobre uczynki 

wobec starszych na gazetce.  

- Zbiórka charytatywna dla 

zwierząt 

Dbałość o zdrowie i 

bezpieczeństwo 

własne oraz innych.  

1. Zna podstawowe zasady pierwszej pomocy przedmedycznej.  

2. Wie, czemu służy numer ratunkowy 112.  

3. Radzi sobie ze stresem. 

4. Wie, na kogo może liczyć w trudnych sytuacjach. Jest świadomy tego, że 

nie ma sytuacji bez wyjścia. 

5. Rozumie potrzebę szczepień ochronnych. 

6. Prowadzi aktywny tryb życia.  

7. Dba o zdrowie, kondycję i estetykę. 

8. Posiada wiedzę na temat zdrowego odżywiania.  

9. Rozumie potrzebę aktywnego odpoczynku. 

10. Stosuje nawyki higieny osobistej. 

 

 

- poznawanie i utrwalanie 

numerów alarmowych 

- utrwalanie zasad bezpiecznego 

poruszania się po drogach, 

bezpiecznego korzystania z 

środków transportu 

- utrwalanie zasad bezpiecznego 

korzystania z placu zabaw, sali 

gimnastycznej  

- organizowanie pogadanek i 

lekcji poświęconych zdrowemu 

stylowi życia, zachowaniu 

higieny osobistej, chorobom 

cywilizacyjnym 

- realizowanie tematów 

związanych z bezpieczeństwem 
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- spotkania ze specjalistami: 

pielęgniarka, policjant, strażak 

- codzienne zabawy ruchowe i 

gimnastyczne  

- konstruowanie zajęć 

tematycznych poświęconych 

takim tematom jak zdrowe 

żywienie czy pierwsza pomoc  

- zorganizowanie spotkania z 

ratownikami którzy pokażą jak 

należy udzielać pierwszej 

pomocy  

- zajęcia z przygotowywania przez 

dzieci zdrowych posiłków 

- spotkanie z dietetykiem  

- potkanie wspierające 

-  rozmowy wychowawcze 

- udział uczniów w zajęciach 

rozwijających 

- wycieczki 

- wprowadzenie przerwy 

owocowej (spożywane tylko 

warzywa i owoce) 
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- duże plakaty w łazienkach 

„Umyj ręce” 

Integracja w klasie i w 

szkole. Rozumienie 

wartości pracy 

zespołowej. 

1. Rozumie wartość pracy zespołowej. Współpracuje w zespole. 

2. Rozpoznaje własne potrzeby i rozumie potrzeby innych. 

3. Unika konfliktów i jest otwarty na rozwiązywanie problemów w grupie. 

4. Poznaje zasady negocjacji i mediacji. 

5. Wie, jak zawierać kompromisy. 

6. Zauważa mobbing w grupie rówieśniczej. 

7. Bierze udział w różnych wydarzeniach klasowych i szkolnych. 

8. Docenia wartość przyjaźni. 

9. Rozumie potrzebę pomocy koleżankom i kolegom. 

10. Szanuje poglądy innych. 

 

 

- realizowanie założeń Koncepcji 

Planu Daltońskiego 

- integrowanie grupy poprzez 

wprowadzanie zabaw integracyjnych 

w małych lub większych zespołach  

- zajęcia w grupach 

- omawianie historyjek obrazkowych 

przedstawiających konflikty 

społeczne  

-  omawianie i przypominanie o 

kodeksie zasad panujących w grupie  

- organizowanie zabaw integracyjnych 

- organizowanie zajęć z elementem 

zdrowej rywalizacji 

- warsztaty edukacyjne 

- zachęcanie do swobodnych 

wypowiedzi 

- tworzenie scenek z podziałem 

uczniów w których celem będzie 

kompromis, argumentacja swoich 
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przekonań przy poszanowaniu 

przeciwnych. 

 

 

Obszar wspomagania Sposób realizacji 

Komunikacja szkoła - rodzice. 1. Dopracowanie zasad komunikacji (uwzględnienie ewentualnego nauczania zdalnego). 

2. Ustalenie zasad współpracy z rodzicami uczniów z Ukrainy. 

3. Dopasowanie terminów i formy spotkań z rodzicami. 

4. Zapoznanie rodziców z prawem wewnętrznym w szkole. 

5. Przekazanie rodzicom obowiązujących regulaminów. 

 

Wspieranie rodziców dzieci o specjalnych 

potrzebach edukacyjnych. 

1. Wskazywanie możliwości pomocy dziecku, organizacja spotkań z pedagogiem, 

logopedą, psychologiem,… 

2. Pomoc przy kontaktach rodziców z poradnią psychologiczno – pedagogiczną. 

3. Pomaga w wyborze zajęć pozalekcyjnych. 

 

Pomoc w zakresie wychowania (w tym pomoc 

zdrowotna i materialna). 

1. Współpracuje w zakresie ustalenia podstawowych potrzeb dziecka. 

2. Wskazuje możliwości uzyskania pomocy specjalistycznej lub materialnej. 

3. Pomaga rozpoznać uzdolnienia czy pasje dziecka. 
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Możliwości zwiększenia wiedzy i umiejętności 

w zakresie wychowania dziecka. 

1. Organizacja spotkań indywidualnych rodziców ze specjalistami (pedagog, psycholog, 

warsztaty ze specjalistami ds. profilaktyki i wychowania). 

2. Organizacja szkoleń, wykładów, warsztatów zgodnie z potrzebami środowiska 

szkolnego. 

3. Proponowanie ciekawych artykułów, książek, programó. 

4. Zapraszanie rodziców na uroczystości szkolne. 

 

Pomoc rodzicom w czasie pandemii Covid-19. 1. Wskazywanie możliwości udzielenia pomocy w formie zdalnej. 

2. Pomoc w uzyskaniu sprzętu w przypadku nauczania zdalnego. 

3. Pomoc w procesie wychowania (zajęcia zdalne, organizacja ciekawego spędzania czasu 

wolnego w czasie izolacji,…). 

4. Wskazywanie możliwości pomocy dziecku w przypadku choroby lub długiej izolacji. 

5. Uświadomienie rodzicom ich wyjątkowej roli w czasie nauczania zdalnego. 

6. Przekazanie rodzicom obowiązujących zaleceń dotyczących reżimu sanitarnego. 

 

 


