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Akty prawne : 

1.  Preambuła  ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016,  

2.  Art. 26 ustawy  z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z dnia 11 stycznia 2017 r.) 

3.  Art. 18 Konstytucji  RP  

 4.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.  w sprawie podstawy 

programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu 

umiarkowanym lub znacznym 

5.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 marca 2017 r. w sprawie 

szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli  

6.  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 202-02025 

7. Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci  

i Młodzieży 

8.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2018r. zmieniające rozporządzenie  

w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkole i placówkach systemu oświaty działalności 

wychowawczej, edukacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.  

9.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 w sprawie doradztwa 

zawodowego 

10.  Program Polityki Prorodzinnej Państwa 

11.  Konwencja  Praw Dziecka 

12. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie zasad udzielania i organizacji 

pomocy psychologiczno-pedagogicznej z dnia 28 sierpnia 2017  

13. Bezpieczna  Szkoła. Zagrożenia i zalecane działania profilaktyczne w zakresie bezpieczeństwa 

fizycznego i cyfrowego uczniów, sierpień 2017r  

14. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 17 sierpnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

15. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 20 lipca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie 

szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w 

związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 

       16. Statut  Publicznej Szkoły Podstawowej imienia Władysława Jagiełły w Borzęcinie Górnym,  

       17. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 

       18. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zasad udzielania  

pomocy-   psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i 

placówkach.  

      19. Ustawa z 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/839.doc
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/839.doc
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1. Wstęp 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny szkoły dostosowany jest do potrzeb rozwojowych uczniów 

oraz potrzeb naszego środowiska lokalnego i obejmuje wszystkie treści i działania o charakterze 

wychowawczym i profilaktycznym. Program powstał w oparciu o wyniki obserwacji, badań 

ankietowych, rozmów i  konsultacji z rodzicami, nauczycielami i przedstawicielami Samorządu  

Uczniowskiego 

Przy opracowaniu programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły uwzględniono:   

-  obowiązujące akty prawne;  

-  dotychczasowe doświadczenia szkoły;  

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

wychowawczych i profilaktycznych w naszej szkole i środowisku;  

- przeprowadzone badania na temat sytuacji wychowawczej, zagrożeń uzależnieniami w szkole 

 i środowisku. 

 

 

 

1.1. Założenia organizacyjne 

Program Wychowawczo- Profilaktyczny realizują nauczyciele: 

- program obejmuje wszystkich uczniów, poprzez spójne oddziaływania wychowawcze                                 

i profilaktyczne w trakcie organizowanej aktywności uczniów, 

- na podstawie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego dla każdej klasy tworzy się plan działań 

wychowawczych i profilaktycznych dostosowany do potrzeb, możliwości i sytuacji wychowawczej 

klasy, 

- zakłada się współpracę z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działalność wychowawczą i 

profilaktyczną szkoły, 

- program jest dokumentem otwartym. 

 

1.2. Diagnoza procesu wychowawczego 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny powstał na podstawie analizy sytuacji wychowawczej,  

diagnozy potrzeb rozwojowych w tym czynników ryzyka oraz  czynników chroniących w Zespole 

Szkolno – Przedszkolnym. Przeprowadzono diagnozę dotyczącą realizacji programu profilaktyczno-

wychowawczego Szkoły wśród uczniów, nauczycieli i rodziców. Do diagnozy posłużyły też wnioski: z 

nadzoru pedagogicznego, sprawowanego przez dyrektora, który odpowiada za realne potrzeby, 
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problemy i zagrożenia pojawiające się w szkole. Ponadto uwzględniono wnioski z pracy zespołów 

przedmiotowych oraz obserwacji zachowania uczniów po nauce zdalnej.  

Po przeprowadzonym badaniu za pomocą ankiet: w środowisku szkolnym uczniów, rodziców i 

pracowników szkoły wykazano  czynniki  ryzyka występujące na terenie naszej szkoły:  

- nadmierne korzystanie z telefonu i komputera kosztem własnego zdrowia oraz brak umiejętności 

zagospodarowania wolnego czasu, niska motywacja do nauki  

- słaba kontrola rodzicielska wśród uczniów, brak uczestnictwa rodziców w rozwijaniu zainteresowań 

- zaniżone poczucie własnej wartości, obniżony nastrój emocjonalny, niewłaściwe odżywianie się 

wśród uczniów,   

- utrudnione możliwości diagnozy problemów uczniów, wynikające z zaistniałej sytuacji 

epidemiologicznej,  

- niska kultura osobista uczniów prowadząca do obniżenia autorytetu nauczyciela,  

- osłabienie emocjonalnej więzi z rodziną  - znikoma wiedza uczniów na temat funkcjonowania i 

pełnienia ról w rodzinie. 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny zakłada poprawę sytuacji wychowawczej w szkole oraz 

stworzenie wizerunku szkoły jako miejsca bezpiecznego i przyjaznego dla uczniów, rodziców, 

nauczycieli i innych osób z nią związanych. W dzisiejszych czasach chcielibyśmy, aby uczniowie 

naszej szkoły wyrastali na ludzi mądrych odpowiedzialnych, dobrych i życzliwych, umiejących radzić 

sobie z trudnościami codziennego życia, odróżniających dobro od zła, bezpieczeństwo od 

niebezpieczeństwa, reagujących na otaczające zagrożenie, umiejących dostrzegać potrzeby i problemy 

innych oraz służyć im pomocą. 

 

2. MISJA  SZKOŁY 

1. Wychowanie oparte o wartości chrześcijańskie. 

2. Twórczy rozwój duchowy - wspomaganie rozwoju ucznia jako osoby, wprowadzenie go w życie 

społeczne. Wychowanie do dobra, piękna i prawdy w myśl założeń edukacji klasycznej. 

3. Poszanowanie indywidualności jednostki - rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań 

uczniów. 

4. Przyjazne wzajemne relacje: uczeń - nauczyciel, uczeń - uczeń,  nauczyciel – nauczyciel, 

nauczyciel – rodzic. 

5. Podmiotowość ucznia, podmiotowość nauczyciela – uwzględnianie godności i wolności. 
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6. Zadbanie, aby wiedzę przekształcać w refleksyjną mądrość. 

7. Uhierarchizowanie wartości. 

8. Zintegrowanie kształcenia z wychowaniem. 

9. Kształcenie osobowości - wprowadzanie ucznia w świat kultury i sztuki, uczenie tolerancji dla 

poglądów i potrzeb innych ludzi. 

10. Stworzenie każdemu uczniowi możliwości do zaprezentowania własnych umiejętności i wiedzy. 

11. Otwarcie na współpracę z rodzicami i propozycje środowiska. 

12. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i 

uczniom. 

 

 

3. Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 

3.1. Założenia ogólne  

Zadania wychowawcze szkoły są podporządkowane nadrzędnemu celowi, jakim jest wszechstronny 

rozwój ucznia w wymiarze emocjonalnym, patriotycznym, społecznym, kulturalnym, moralnym, 

ekologicznym, zdrowotnym w tym aktualnej sytuacji epidemiologicznej  i intelektualnym. Szkoła 

jako środowisko wychowawcze ma za zadanie wspomagać uczniów w osiąganiu wszechstronnego 

rozwoju, kształtować postawy, umożliwić korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć 

edukacyjnych uczniów, zapobiegać zagrożeniom poprzez profilaktykę, przeciwdziałać istniejącym 

zagrożeniom oraz wspierać uczniów i dzieci przedszkolne w trudnych sytuacjach. 

Zgodnie ze wskazaniami działalność wychowawczo-profilaktyczna w naszej szkole polega na 

prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia w jego rozwoju 

ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1) fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia wiedzy i umiejętności pozwalających na  

prowadzenie zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2) psychicznej i emocjonalnej - 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; 

3) społecznej - ukierunkowanej na kształtowanie postawy otwartości w życiu społecznym, opartej na 

umiejętności samodzielnej analizy wzorów i norm społecznych oraz ćwiczeniu umiejętności 

wypełniania ról społecznych; 
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4) aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości,  

w tym docenienie  znaczenia zdrowia, rozwijanie postaw patriotycznych oraz poczucia sensu 

istnienia. 

 

 

3. 2. Zadania 

a) kształtowanie systemu wartości;  

b) rozwijanie postawy prozdrowotnej;  

c) pogłębianie wśród uczniów więzi ze społecznością szkolną i lokalną; 

d) rozbudzanie i wdrażanie do działalności wolontariatu; 

e) budowanie przyjaznego klimatu w szkole; 

f) tworzenie prawidłowych relacji w szkole;  

g) kształtowanie właściwych postaw oraz wpajanie  zasad kultury osobistej 

h) zapewnienie bezpieczeństwa; prowadzenie działań profilaktycznych w zakresie bezpieczeństwa 

fizycznego, psychicznego i cyfrowego uczniów. 

i) wskazywanie  racjonalnych sposobów wykorzystania wolnego czasu 

j) rozwijanie postaw patriotycznych 

 

 

3.3. Cele szczegółowe 

a) kształtowanie poczucia tożsamości narodowej, patriotyzmu, budzenie dumy narodowej i 

poznawanie dziedzictwa narodowego oraz przynależności do społeczności szkolnej, lokalnej i 

regionalnej, świadomości swoich praw i obowiązków.  Kształtowanie postaw do respektowania 

norm społecznych. Zaznajamianie z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenie 

prawidłowej reakcji na te zagrożenia. Zapobieganie zachowaniom agresywnym. 

b) kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania (kultura słowa, bycia, netykieta), 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; 

c) wspieranie rozwoju intelektualnego, przygotowanie do odbioru dóbr kultury i sztuki, 

upowszechnianie czytelnictwa, szanowanie dorobku narodowego przy jednoczesnym otwarciu się 

na wartości europejskie.  Wspieranie właściwego wykorzystania w procesach edukacyjnych 

narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia na odległość.  
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d) kształtowanie zasad bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych( roztropne 

korzystanie z telefonów, higiena pracy umysłowej). 

e) kształtowanie właściwych nawyków higienicznych i zdrowotnych, umiejętności dokonywania 

wyboru zachowań chroniących zdrowie własne i innych ludzi, propagowanie zdrowego stylu 

życia. Motywowanie do zdrowego stylu życia; wpajanie zasad związanych z sytuacją 

epidemiologiczną w kraju – stosowanie się do wytycznych GIS, MEiN, MZ. 

f) wspomaganie  wszechstronnego  i harmonijnego rozwoju ucznia, z uwzględnieniem jego 

indywidualnej sytuacji z uwzględnieniem  zróżnicowania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. 

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. Planowanie własnego 

rozwoju i podejmowanie decyzji edukcyjno - zawodowych; 

g) uczenie wrażliwości i akceptacji wobec uczniów młodszych oraz osób starszych i 

niepełnosprawnych. Kształtowanie postaw tolerancji wobec innych, krzewienie idei wolontariatu.  

 

3.4. Wizerunek absolwenta szkoły 

 Absolwent: 

a) jest punktualny i obowiązkowy, posiada rzetelną wiedzę i umiejętności, które pozwalają  mu  

osiągnąć sukces na egzaminach zewnętrznych. 

b) jest pracowity i systematyczny  w działaniach; 

c) potrafi wyznaczyć sobie cele i sposoby ich realizacji; 

d) potrafi zachować się odpowiednio do sytuacji; 

e) potrafi dostrzec i dostosować swoje zachowanie do potrzeb innych ludzi, np. osób 

niepełnosprawnych; 

f) potrafi świadomie dokonać wyboru  dalszej nauki według zainteresowań  i planowania kariery 

zawodowej; 

g) jest gotów podejmować działania na rzecz innych i środowiska; 

h) jest asertywny ; 

i)  przejawia postawy patriotyczne – okazuje szacunek symbolom narodowym,  patronowi szkoły 

oraz bohaterom narodowym; 

j) rozwija swoje zainteresowania czytelnicze; 

k)  jest uczciwy, tolerancyjny i odpowiedzialny, odróżnia dobro od zła, kieruje się zasadami 

moralnymi, jest wrażliwy na potrzeby osób niepełnosprawnych; 
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l) dba o własny rozwój duchowy, jest wrażliwy na piękno, szanuje dorobek ludzkości w dziedzinie 

kultury i sztuki; 

ł) dba o zdrowie, higieną osobistą i kondycję fizyczną oraz jest świadomy ich zależności od stanu 

środowiska naturalnego; 

m) potrafi korzystać z zasobów internetowych i jest świadomy zagrożeń wynikających z 

użytkowania Internetu (cyberprzemoc) 

n) posiada wiedzę na temat zagrożeń społecznych i cywilizacyjnych (dopalacze, narkotyki, alkohol  

substancje psychotropowe, środki zastępcze oraz nowe substancje psychoaktywne) 

o) wie, jak reagować na niewłaściwe zachowania rówieśników (agresja fizyczna, słowna i 

psychiczna)   w środowisku szkolnym,  jak i  świecie wirtualnym( cyberprzemoc); zna procedury 

bezpieczeństwa w sytuacjach kryzysowych obowiązujące na terenie szkoły 

p) dba o środowisko naturalne, prezentuje postawy ekologiczne. 

5. Kryteria efektywności. 

a)  Wszyscy  uczniowie naszej szkoły są poddani oddziaływaniom tego programu; 

b) Wszyscy nauczyciele realizują Program Wychowawczo - Profilaktyczny, a w szczególności 

nauczyciele  wychowawcy uwzględniają jego treści podczas planowania i realizacji klasowych 

planów pracy; 

c) Rodzice uczniów naszej szkoły znają i akceptują program oraz czynnie współpracują przy jego 

realizacji. 

 

6. Zadania i obowiązki podmiotów realizujących program: 

 

3.5. Dyrektor szkoły: 

a) dba o prawidłowe funkcjonowanie szkoły, o poziom pracy wychowawczej i opiekuńczej szkoły, 

 o kształtowanie twórczej atmosfery pracy w szkole, 

b) stwarza warunki do prawidłowej realizacji Konwencji Praw Dziecka oraz umożliwia uczniom 

podtrzymywanie poczucia  tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej; 

c) kontroluje  wypełnianie  przez uczniów obowiązku szkolnego; 

d) organizuje szkolenia dla nauczycieli; 

e) dba o zapewnienie bezpieczeństwa na terenie szkoły. 

f) troszczy się o rozwój  duchowy społeczności szkolnej. 

g) wspiera nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności 

podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych 

zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”. 
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h) jeśli uczeń wykazuje przejawy demoralizacji lub dopuścił się czynu karalnego na terenie szkoły, 

dyrektor może, za zgodą rodziców albo opiekuna nieletniego oraz nieletniego, zastosować, jeżeli jest 

to wystarczające, środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia, ostrzeżenia ustnego 

albo ostrzeżenia na piśmie, przeproszenia pokrzywdzonego, przywrócenia stanu poprzedniego lub 

wykonania określonych prac porządkowych na rzecz szkoły.  

3.6. Rodzice:  

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

są one w sprzeczności z prawami dziecka;  

b) znają i akceptują program wychowawczo-profilaktyczny  szkoły; 

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

d) aktywnie uczestniczą w życiu szkoły; informują  o zagrożeniach  

e) dbają o właściwą formę spędzania czasu wolnego przez dzieci;    

f) uczestniczą w wywiadówkach i konsultacjach organizowanych przez szkołę. 

g) reagują na niewłaściwe zachowanie dziecka,  

h) budują więź emocjonalną z dzieckiem poprzez wspólne rozmowy, zainteresowanie jego 

problemami i niepowodzeniami szkolnymi oraz  zagospodarowanie wolnego czasu 

i) uczestniczą w szkoleniach, prelekcjach w celu podniesienia swoich kompetencji rodzicielskich. 

3.7. Wychowawcy  klas: 

a) współpracują z rodzicami, wspomagając ich ;dbają o poczucie bezpieczeństwa i akceptacji ucznia 

w klasie;  

b) wspierają rozwój uczniów i usamodzielnianie się;  

c) prowadzą dokumentację nauczania;  

d) realizują Program Wychowawczo-Profilaktyczny;  

e) koordynują pracę wychowawczo-profilaktyczną w zespole klasowym;  

f) dokonują rozpoznania sytuacji rodzinnej i osobistej ucznia; 

g) podejmują działania w przypadkach przemocy wobec ucznia, zaniedbań opiekuńczych, 

ujawnionych nałogów; 

h) wnioskują o objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną uczniów o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych i koordynują tę pomoc; 

i) informują rodziców o proponowanych formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;  

j) integrują i kierują zespołem klasowym; 

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

l) wdrażają do samooceny postępów w zachowaniu, nadzorują realizację obowiązku  szkolnego;  
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ł) promują osiągnięcia klasy i pojedynczych uczniów; 

m) inspirują pracę zespołową w klasie, przydzielają zespołom zadania na rzecz klasy, szkoły 

 i środowiska oraz wspólnie oceniają stopień ich realizacji; 

n) współdziałają z nauczycielami uczącymi w klasie;  

o) współpracują z rodzicami; włączają rodziców w sprawy programowe i organizacyjne klasy; 

p) współpracują z dyrekcją szkoły, pedagogiem, pedagogiem specjalnym, psychologiem i 

pielęgniarką;  

r) współdziałają z instytucjami pracującymi na rzecz dziecka, policją, poradnią  psychologiczno-

pedagogiczną, sądem rodzinnym, GOPS;  

s) przeprowadzają na zebraniach z rodzicami pogadanki ze szczególnym uwzględnieniem tematyki 

związanej z zagrożeniami wynikającymi ze stosowania środków psychoaktywnych (np. dopalacze, 

narkotyki) oraz bezpieczeństwem w sieci; zwracają uwagę na higienę dzieci i stosowane się do 

wytycznych sanitarnych wynikających z sytuacji epidemiologicznej;  

t) wychowawcy kontaktują się z rodzicami w sposób tradycyjny jak również za pomocą narzędzi 

cyfrowych.  

u) przestrzegają i wprowadzają w życie wytyczne GIS i MZ i MEiN, dotyczące reżimu sanitarnego 

w) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i ekologii. 

 

3.8. Nauczyciele: 

a) oddziałują wychowawczo na uczniów niezależnie od przypisanych im funkcji dydaktycznych;  

b) odpowiadają za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas zajęć organizowanych przez 

przedszkole i szkołę; zgłaszają zaistniałe problemy i niepożądane zachowania uczniów do 

wychowawcy, aby usprawnić działania wychowawcze i poprawić bezpieczeństwo na terenie 

szkoły; 

c) udzielają pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych w oparciu o rozpoznane potrzeby 

uczniów, informują o potrzebach związanych z problemami w nauce oraz o przejawianych 

zdolnościach; pomagają w planowaniu ścieżki kariery; 

d) wspierają swoją postawą i działaniami pedagogicznymi rozwój psychofizyczny  uczniów, ich 

zdolności i zainteresowania;  

e) inspirują uczniów do twórczych poszukiwań, aktywności i samodzielności; 

f) kształcą i wychowują dzieci w duchu patriotyzmu i  ekologii. 

g) reagują na przejawy nietolerancji, dyskryminacji i innych negatywnych zachowań; 

h) dążą w swojej pracy do integracji zespołu klasowego, angażując w życie klasy  wszystkich 

uczniów;  

i) wspólnie z pedagogiem zabiegają o różne formy pomocy wychowawczej i materialnej dla 

uczniów, dostosowują wymagania edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia;  
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j) współtworzą atmosferę życzliwości i zrozumienia, budzą szacunek swoją wiedzą, kompetencjami  

i postawą;  

k) proponują uczniom pozytywne formy wypoczynku dostępne w szkole i poza nią; zwracają uwagę  

na zagrożenia wynikające z korzystania ze środków psychoaktywnych; 

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

ł) przeprowadzają pogadanki z uczniami  na temat zagrożeń  

m) stwarzają możliwość konsultacji z uczniami i rodzicami w ramach godziny dostępności według 

aktualnego harmonogramu 

n)  doskonalą kompetencje do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, 

adekwatnie do zaistniałych potrzeb,  

 

o) rozwijają umiejętności metodyczne w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania 

technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych oraz wspierania edukacji 

informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowania krytycznego podejścia do treści 

publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. 

  

 

3.9. Samorząd Uczniowski: 

a) współorganizuje imprezy, apele, akcje szkolne oraz konkursy 

b) zna i przestrzega norm zachowania obowiązujących członków społeczności szkolnej; 

c) akceptuje innych uczniów i szanuje ich prawa 

d) współtworzy społeczność szkolną i wykorzystuje swe prawo do samorządności; 

   

3.10. Pedagog  szkolny:  

a) prowadzi badania i działania diagnostyczne uczniów, w tym diagnozuje indywidualne potrzeby 

rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów w celu określenia przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów;  

b) diagnozuje sytuacje wychowawcze w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych 

oraz wspierania rozwoju uczniów;  

c) udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych 

potrzeb;  

d) podejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;  

e) minimalizuje skutki zaburzeń rozwojowych, zapobiega zaburzeniom zachowania oraz inicjuje 

różne formy pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów; 

f) inicjuje i prowadzi działania mediacyjne i interwencyjne w sytuacjach kryzysowych;  

g) pomaga rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, 

predyspozycji i uzdolnień uczniów;  

h) wspiera nauczycieli i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.   
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3.11. Pedagog specjalny 

1. współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, 

rodzicami oraz uczniami w: 

 rekomendowaniu dyrektorowi szkoły lub placówki do realizacji działań w zakresie 

zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły i placówki oraz 

dostępności, o której mowa w ustawie z 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom 

ze szczególnymi potrzebami, 

 prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych 

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu 

określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn 

niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i 

ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły i 

placówki, 

 rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów, 

 określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków 

dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, 

odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz 

możliwości psychofizyczne ucznia, 

2.  współpraca z zespołem, o którym mowa w przepisach o organizacji kształcenia, wychowania i 

opieki dla uczniów z niepełnosprawnością, niedostosowanych społecznie i zagrożonych 

niedostosowaniem społecznym – w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu 

edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

3.  wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w: 

 rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich 

funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia                 i 

jego uczestnictwo w życiu szkoły lub placówki, 

 udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem, 

 dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych                         

i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych, 

 doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów, 

4. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów                                 

i nauczycielom, 

5. współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami, o których mowa w przepisach o 

organizacji i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

6. przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli 

szkoły lub placówki mającego na celu podnoszenie jakości edukacji włączającej 
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4. Program wychowawczo-profilaktyczny – klasy I – III 

 

Zadania o charakterze 

wychowawczo- 

profilaktycznym 

 Działania i sposoby realizacji zadań 

Nawiązanie kontaktów z 

rówieśnikami-poznanie siebie 

nawzajem. 

1.Zabawy  integrujące  zespół klasowy. 

2. Udział w uroczystościach klasowych i szkolnych. 

Rozwijanie zainteresowań i 

uzdolnień. 

 

 

1. Prezentacja swoich zainteresowań, rozwijanie postaw 

czytelniczych, korzystanie z różnych źródeł informacji. 

2. Praca indywidualna  z uczniem  zdolnym .  

3. Organizacja i uczestnictwo w różnego rodzaju konkursach, 

zajęciach pozalekcyjnych, umożliwienie zapoznania się z  językiem 

łacińskim. 

 

Przeciwdziałanie agresji i  

przemocy w kontaktach z 

rówieśnikami oraz eliminowanie 

napięć psychicznych i  

niepowodzeń szkolnych. 

 

1.  Kształtowanie swojego charakteru, eliminowanie niepożądanych 

zachowań, wskazywanie sposobów rozwiązywania  problemów , 

odróżnianie ,,dobra od zła”, uczenie asertywności . 

2. Udział w zajęciach  korekcyjno-kompensacyjnych, 

logopedycznych, rewalidacyjnych, gimnastyce  korekcyjnej. 

Indywidualne rozmowy z  pedagogiem, współpraca z Poradnią 

Psychologiczno -Pedagogiczną. 

Bezpieczeństwo swoje i innych 

w szkole i poza nią. 

 

Zapoznanie  uczniów z regulaminami i procedurami postępowania na 

wypadek sytuacji kryzysowych i sytuacji epidemicznych( Covid19). 

2. Przeciwdziałanie agresji i przemocy psychicznej i fizycznej, w tym 

cyberprzemocy kampania informacyjna, spotkanie z Policją, Dzień 

Bezpiecznego Internetu) 

3. Droga ewakuacyjna: zapoznanie z piktogramami ewakuacyjnymi i 

planem ewakuacji szkoły, próbne alarmy. 

4. Współpraca z Policją: nauka prawidłowego zachowania się w 

drodze do i ze szkoły, ćwiczenia praktyczne po okolicy. 

5. Zapoznanie uczniów z telefonami i sygnałami alarmowymi, 

sposobami  udzielania pierwszej pomocy.  

6. Zasady  BHP na lekcjach.  

 

Wdrażanie ucznia do 

samodzielności. 

 

1. Uczestnictwo w pogadankach dotyczących samodzielności w 

wykonywaniu czynności samoobsługowych i pracy na lekcji. 

2. Samodzielne korzystanie z biblioteki  i innych pomieszczeń na 

terenie szkoły. 

3. Wybór samorządu klasowego.  

4. Poznanie praw i obowiązków ucznia oraz dyżurnego klasowego. 

Działania zapobiegające 

dyskryminacji. 

1. Kształtowanie postaw wyrażających szacunek do ludzi niezależnie 

od religii, statusu materialnego, wieku, wyglądu, poziomu rozwoju 

intelektualnego i fizycznego oraz respektowanie ich praw, akceptacja  

i pomoc osobom niepełnosprawnym. 

Prawa dziecka. 1. Zapoznanie z prawami dziecka wynikającymi z Konwencji o 

Prawach Dziecka. 
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2. Poznanie obowiązków ucznia. 

3. Poznanie sposobów szukania pomocy. 

Kształtowanie postaw   

patriotycznych. 

 

1. Zapoznanie z symbolami  narodowymi i europejskimi oraz 

lokalnymi  miejscami pamięci. 

2. Poznanie sylwetki Patrona Szkoły i Patrona Zespołu Szkolno- 

Przedszkolnego, nauka hymnu państwowego i szkolnego, 

uczestnictwo w uroczystościach szkolnych i państwowych , 

wycieczki do miejsc pamięci narodowej. 

3. Poznanie postaci wielkich Polaków i ważnych wydarzeń 

historycznych. 

Propagowanie idei wolontariatu. 

 

 

1. Kształtowanie wartości takich jak: życzliwość, dobroć, empatia, 

umiejętność dzielenia się z innymi. 

2. Uwrażliwienie na potrzeby innych (udział w akcjach 

charytatywnych: zbiór nakrętek, baterii, słodyczy itp.) 

3. Współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, 

Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy Społecznej  i 

Parafialnym  Oddziałem  Caritas. 

Promocja  zdrowego stylu życia. 

 

1.Wdrażanie nawyków zdrowotnych i higienicznych; stosowanie się 

do zaleceń GIS i MEiN i MZ w związku z epidemią COVID-19 

2. Właściwe odżywianie –popularyzowanie prozdrowotnego stylu 

życia  

3. Wypoczynek czynny i bierny, zalety aktywnego wypoczynku, 

udział w zawodach sportowych. 

4. Cykliczne pogadanki z pielęgniarką (badania bilansowe). 

5. Uświadomienie zagrożenia nałogami (narkotyki, papierosy, 

dopalacze, napoje energetyczne, alkohol). 

6. Świadome i bezpieczne korzystanie z Internetu  i programów 

telewizyjnych. 

7. Udział w konkursach profilaktycznych. 

8. Zwrócenie uwagi na prawidłową postawę ciała. 

9. Dostosowanie ubioru odpowiednio do pory roku. 

Likwidacja deficytów 

rozwojowych w szczególności u 

dzieci ze specyficznymi 

potrzebami edukacyjnymi. 

1. Organizowanie zajęć korekcyjno–kompensacyjnych, 

logopedycznych, rewalidacyjnych i emocjonalno - społecznych. 

2. Indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną. 

Pomoc rodzicom, nauczycielom 

w rozwiązywaniu problemów  

wychowawczych. 

 

1. Bieżące informowanie rodziców o sytuacji dziecka w szkole i poza 

nią. 

2. Dostarczenie aktualnych informacji rodzicom, nauczycielom, 

opiekunom na temat skutecznych sposobów prowadzenia działań 

wychowawczych. 

3. Indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem.  

4. Konsultacje dla rodziców  według  zgłoszonych potrzeb zarówno 

przez uczniów jaki nauczycieli – w wersji online lub stacjonarnej w 

zależności od sytuacji epidemiologicznej. 

5. Podejmowanie wspólnych inicjatyw w zakresie rozwiązywania 

trudności lub eliminowania zagrożeń. 

6. Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem 
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Szkoły, regulaminami, procedurami bezpieczeństwa oraz 

wytycznymi dla rodziców/opiekunów i uczniów, wynikających z 

sytuacji epidemiologicznej. 

7. Udostępnianie wykazu instytucji, gdzie można uzyskać pomoc 

specjalistyczną. 

8. Doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców w zakresie 

profilaktyki używania niebezpiecznych środków i substancji, a także 

norm rozwojowych i zaburzeń zdrowia psychicznego wieku 

rozwojowego poprzez uczestnictwo np. w radach szkoleniowych, 

kursach i szkoleniach. 

 

Przeciwdziałanie przemocy w 

rodzinie. 

1. Ochrona ofiar przemocy: rozmowa z uczniem, konsultacje z 

rodzicami, współpraca z Policją , GOPS,  procedura „Niebieskiej 

karty”. 

2. Współpraca z zespołem interdyscyplinarnym, 

3. Informowanie społeczności lokalnej o zadaniach poszczególnych 

instytucji, służb i instytucji pozarządowych w zakresie 

przeciwdziałania przemocy oraz dostępnej ofercie pomocy 

 

 

Kształtowanie postaw i 

nawyków proekologicznych. 

1. Zapoznanie z najbliższym środowiskiem przyrodniczym. 

2. Segregowanie śmieci oraz udział w organizowanych akcjach i 

konkursach ekologicznych. 

3. Rozwijanie świadomości dotyczącej degradacji i zanieczyszczeń 

środowiska oraz ich wpływu na życie ludzi, fauny i flory 

Poznanie siebie. 1. Prezentowanie swoich zainteresowań przed rówieśnikami i wobec 

innych osób. 

2. Podanie przykładów swoich mocnych stron w różnych obszarach. 

Świat zawodów. 1. Udział w zabawach i odgrywanie różnych ról zawodowych. 

2. Poznanie zawodów wykonywane przez osoby z bliskiego 

otoczenia. 

3. Podawanie przykładów- znaczenia pracy w życiu człowieka oraz  

zapoznanie z przyborami i narzędziami używanymi w wykonywanej 

pracy. 

Rynek edukacyjny i uczenie się 

przez całe życie. 

1. Wdrażanie uczniów do uczenia się i zdobywanie nowych 

umiejętności. 

2. Rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym 

uwzględnieniem matematycznych oraz TIK 

3. Wymieniają różne źródła wiedzy. 

Planowanie własnego rozwoju. 1. Pogadanki z uczniami na temat: kim chciałbym zostać i co 

chciałbym robić. 

2. Planowanie swoich działań lub działań grupy. 
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5. Program wychowawczo-profilaktyczny – klasy IV – VIII 

 

 

Zadania o charakterze 

wychowawczo-

profilaktycznym 

Działania i sposoby realizacji zadań 

Rozwój osobowości ucznia. - kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych emocji, uczuć,          

predyspozycji i deficytów 

- wdrażanie do samokontroli, samooceny,  asertywności i empatii. 

- nabywanie pozytywnego nastawienia do siebie i swojego życia 

- ukazywanie sposobów  w radzeniu sobie z własnymi 

niedoskonałościami, dążenie do samoakceptacji 

- kształtowanie postaw etycznych i tworzenie hierarchii wartości 

 oraz korygowanie błędnych przekonań na temat rozpowszechniania  

niepożądanego zachowania wśród młodzieży  

- motywowanie do nauki szkolnej 

- wyrabianie  odpowiedzialności za własną edukację 

- rozwijanie kompetencji kluczowych ze szczególnym uwzględnieniem 

matematycznych i TIK 

- rozbudzanie i poszerzanie zainteresowań uczniów oraz rozwijanie 

indywidualnych talentów i uzdolnień poprzez udział w zajęciach 

pozalekcyjnych, pozaszkolnych oraz konkursach, 

- uwrażliwianie na piękno i  estetykę – wycieczka   do teatru, muzeów, 

kina. 

- dążenie do poznawania własnego regionu i kraju - wycieczki 

turystyczno-krajoznawcze i przedmiotowe 

 

Wyposażenie ucznia w 

umiejętności niezbędne do 

współdziałania w zespole. 

 

- rozwijanie postawy tolerancji i asertywności wobec innych 

- budowanie atmosfery współpracy, solidarności i koleżeństwa między 

uczniami 

- uczenie reagowania na zachowania niepożądane 

- podejmowanie racjonalnych decyzji oraz umiejętne rozwiązywanie 

konfliktów 

- uwrażliwianie na potrzeby osób niepełnosprawnych – angażowanie 

uczniów w pomoc innym 

- motywowanie z możliwości właściwego korzystania z technologii 

komunikacyjnej online w warunkach zaistniałej sytuacji epidemicznej. 

 

Przygotowanie do 

podejmowania i pełnienia 

ról społecznych i 

obywatelskich oraz 

wolontariatu. 

- wdrażanie do uczestnictwa w życiu społeczności szkolnej (wybór 

samorządu, podział obowiązków) 

- wpajanie zasad demokracji 

- zachęcanie uczniów do udziału w różnych formach życia kulturalnego 

- kształtowanie poczucia przynależności uczniów do społeczności 

lokalnej i narodowej 

- rozwijanie szacunku dla kultury i dorobku narodowego, wskazywanie 

autorytetów i wzorców moralnych 

- wdrażanie do poszanowania mienia szkoły 

- promowanie dziedzictwa regionu 

- kształtowanie postaw życzliwości i ofiarności 

- zachęcanie uczniów do udziału w akcjach społecznych i 
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charytatywnych  

- uczenie bezinteresownego niesienia pomocy drugiemu człowiekowi 

- współpraca z Regionalnym Centrum Rehabilitacji i Pomocy 

Społecznej, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Parafialnym 

Oddziałem Caritas. 

 

Kształtowanie postaw 

patriotycznych i 

obywatelskich 

- wpajanie szacunku dla tradycji, historii i symboli narodowych 

- kształtowanie szacunku i pamięci dla bohaterów narodowych oraz 

wydarzeń historycznych 

- udział w obchodach świąt państwowych i narodowych według 

kalendarza imprez szkolnych 

- udział pocztu sztandarowego w uroczystościach 

- zapoznanie z historią „Małej i dużej Ojczyzny”,  

- rozbudzanie dumy narodowej 

-przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego 

uczestnictwa w życiu publicznym „Małej ojczyzny Borzęcina” 

- współpraca z IPN Kraków 

 

Kształtowanie postaw i 

nawyków 

proekologicznych. 

- wdrażanie do odpowiedzialności za stan środowiska naturalnego 

- podejmowanie działań na rzecz przyrody i środowiska 

- organizowanie akcji, projektów i konkursów ekologicznych 

 

Zapobieganie 

samowolnemu opuszczaniu 

zajęć lekcyjnych. 

- mobilizowanie uczniów do regularnego uczęszczania na zajęcia 

- systematyczne sprawdzanie  obecności uczniów na każdych zajęciach 

edukacyjnych  

-  monitorowanie absencji uczniów przez nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów oraz  wychowawców 

- motywowanie rodziców do bieżącej kontroli frekwencji 

- uświadamianie uczniom konsekwencji  wynikających z nieobecności  

w szkole  

Likwidacja deficytów 

rozwojowych, w 

szczególności u dzieci ze 

specyficznymi potrzebami 

edukacyjnymi. 

- organizowanie zajęć dydaktyczno –wyrównawczych, 

zajęć korekcyjno – kompensacyjnych, gimnastyki korekcyjnej, 

logopedycznych, rewalidacyjnych i zajęć emocjonalno - społecznych. 

- indywidualne rozmowy z pedagogiem szkolnym. 

- współpraca z poradnią psychologiczno - pedagogiczną. 

 

Pomoc materialna dzieciom 

z rodzin o niskim statusie 

materialnym. 

- współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej 

- pozyskanie sponsorów 

- akcje charytatywne Szkolnego Koła Caritas 

Pomoc rodzicom, 

nauczycielom w 

rozwiązywaniu problemów 

wychowawczych. 

- indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem. 

- współpraca z kuratorem sądowym i społecznym. 

- spotkania zespołów wychowawczych. 

- konsultacje dla rodziców. 

- zapoznanie rodziców ze statutem szkoły, regulaminami, procedurami 

na wypadek zagrożeń i planami pracy. 

- doskonalenie kompetencji nauczycieli i wychowawców poprzez 

uczestnictwo w formach doskonalenia: kursach, szkoleniach. 

- pedagogizacja rodziców 

- podkreślanie znaczącej roli  rodziny w  zaspakajaniu potrzeb dziecka 

oraz kształtowaniu  jego osobowości. 
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- wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację 

zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. 

 

Integrowanie działań 

wychowawczych szkoły i 

rodziny. 

- spotkania rodziców z wychowawcami na zebraniach i indywidualne 

konsultacje. 

- Zapoznanie rodziców z  Konwencją o Prawach Dziecka, Statutem 

Szkoły, regulaminami, procedurami bezpieczeństwa oraz wytycznymi 

dla rodziców/opiekunów i uczniów, wynikających z sytuacji 

epidemiologicznej 

- udział rodziców w organizowanych przez szkołę uroczystościach i 

imprezach i wycieczkach  szkolnych,  

- zaopiniowanie programów, planów i regulaminów szkolnych przez 

przedstawicieli Rady Rodziców. 

- bieżąca informacja o postępach w  nauce i zachowaniu ucznia. 

- przekazywanie rodzicom informacji na temat różnych aspektów 

psychospołecznego funkcjonowania ich dzieci oraz wzmacnianiu ich 

umiejętności wychowawczych  

- zachęcanie rodziców do wychodzenia z inicjatywą wspierającą 

działania szkoły  

-wspieranie rodziców w pracy wychowawczej, wskazywanie aktywnych 

form spędzania wolnego czasu przez dzieci. 

 

Zdrowy styl życia. - Wdrażanie  i popularyzowanie nawyków zdrowotnych i higienicznych; 

stosowanie się do zaleceń GIS i MEiN w związku z epidemią COVID-

19 

- zapoznanie uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy 

- wskazywanie zgubnych dla stylu życia skutków nałogów, nudy i 

niewłaściwego korzystania z portali społecznościowych 

- ukazanie skutków niewłaściwego odżywiania się, diety na stan 

zdrowia - anorekcja, bulimia, anemia 

-wskazywanie alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu, w 

tym poprzez zaangażowanie w prace na rzecz środowiska lokalnego i 

działalność charytatywną 

Bezpieczeństwo. - Zapoznanie  uczniów z regulaminami i procedurami postępowania na 

wypadek sytuacji kryzysowych i sytuacji epidemicznych 

- organizacja pogadanek dotyczących bezpieczeństwa w szkole i poza 

nią 

- współpraca z policją, strażą pożarną, higienistką, kuratorem sądowym 

i społecznym 

-  przeprowadzanie ćwiczeń ewakuacyjnych 

- zapoznanie uczniów z procedurami  postępowania w sytuacjach 

kryzysowych 

- przeciwdziałanie agresji i przemocy, w tym cyberprzemocy (kampania 

informacyjna, pogadanki, spotkanie z Policją, Dzień Bezpiecznego 

Internetu)  

Profilaktyka zagrożeń. - rozpoznawanie podstawowych zagrożeń dla zdrowia zwłaszcza z 

wymaganiami  sanitarnymi czasie pandemii COVID – 19. 

- uświadamianie zagrożeń wynikających z zażywania  nikotyny, 

alkoholu, substancji psychotropowych, środków zastępczych oraz 

nowych substancji psychoaktywnych) 

-nabywanie właściwych zachowań w sytuacjach zagrożenia, zwłaszcza 
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pożarowego   

- wskazywanie konsekwencji niewłaściwego korzystania z portali 

społecznościowych, przestrzeganie netykiety i stosowanie się do 

obowiązujących norm prawnych i społecznych 

– cyberprzemoc, uwrażliwienie na zagrożenie pedofilią 

- omówienie zasad bezpieczeństwa w sieci – ochrona wizerunku 

dziecka 

- promowanie pozytywnych wzorców rodziny 

-  ukazanie sposobów radzenia sobie ze stresem , agresją słowną i 

fizyczną 

Przeciwdziałanie przemocy 

w rodzinie. 

- diagnoza środowiska – wczesne wykrywanie form przemocy i 

reagowanie 

- współpraca z instytucjami udzielającymi pomocy i wsparcia 

- współpraca pedagoga z zespołem interdyscyplinarnym,  

- zapoznanie z procedurami Niebieskiej Karty 

-współpraca z GOPS 

 

Doradztwo zawodowe. - pomoc w rozpoznawaniu własnych zasobów (zainteresowania, 

zdolności, predyspozycje zawodowe) 

- pomoc w porównywaniu własnych zasobów i preferencji z 

wymaganiami rynku pracy i oczekiwaniami pracodawców 

- pomoc  uczniom w planowaniu własnego rozwoju i podejmowaniu 

decyzji edukacyjno- zawodowych 

- pomoc uczniom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i zawodu 

- poznanie siebie i tworzenie własnego systemu wartości 

- nabywanie umiejętności i odwagi szukania informacji o własnym 

rozwoju  psychofizycznym 

- preorientacja zawodowa 

- organizowanie spotkań z przedstawicielami szkół branżowych,  i 

średnich 

- udział w targach edukacyjnych powiatu brzeskiego i Festiwalu 

Zawodów w Krakowie 

- spotkania  indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym  

- pedagogizacja rodziców 

 

 

 

6. Oczekiwane efekty 

Realizacja zadań wynikających z Programu Wychowawczo- Profilaktycznego w środowisku szkolnym 

przyczyni się do podniesienia jakości pracy szkoły w zakresie oddziaływań wychowawczych i 

edukacyjnych. Wzrośnie poziom poczucia bezpieczeństwa w wymiarze indywidualnym i zbiorowym, 

a zmniejszy się ilość zachowań ryzykownych, niebezpiecznych zagrażających życiu i zdrowiu 

fizycznemu i psychicznemu. Uczniowie nabędą umiejętności prospołecznych, które przyczynią się do 

ukształtowania prawidłowych postaw patriotycznych i obywatelskich oraz właściwych postaw 

ekologicznych i postępowania wobec innych ludzi zrozumienia, szacunku, empatii i tolerancji oraz 
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umiejętności komunikacji interpersonalnej. Podniesienie efektywności oddziaływań w zakresie 

nauczania,  rozbudzanie zainteresowań i pasji, przyczyni się do wzrostu poziomu wiedzy, osiągnięć i 

sukcesów szkolnych uczniów. Zachęcanie do aktywnego spędzania wolnego czasu, właściwego 

odżywiania się, dbania o własny rozwój emocjonalny i  psychiczny oraz umiejętność eliminowania 

sytuacji stresowych. Aktywne włączenie się uczniów w życie szkoły i klasy spowoduje wzrost 

poczucia odpowiedzialności oraz przynależności do klasy i zbiorowości szkolnej. Nastąpi 

wzmocnienie współpracy, zaufania i pozytywnej komunikacji na linii szkoła – rodzice – uczeń. Szkoła 

stanie się miejscem współdziałania, bezpiecznym i przyjaznym dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

 

 

7. Ewaluacja programu 

Każdego roku przebieg pracy wychowawczo-profilaktycznej i jej efekty podlegają obserwacji i 

ocenie. Ich celem jest podniesienie jakości pracy szkoły. Informacje zwrotne dostarczane są przez 

uczniów, rodziców, nauczycieli. Ewaluację przeprowadzamy w celu podjęcia decyzji dotyczących 

przyszłych działań: wskazania kierunków rozwoju, poprawienia ewentualnych błędów, identyfikacji 

słabych i mocnych stron. 

PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW 

1. METODY PRACY : 

 

Propozycje wykorzystania przez nauczycieli w pracy wychowawczej metod, form i innych rozwiązań 

metodycznych z dostosowaniem do etapu rozwojowego swoich wychowanków: 

a) zabawy i gry dydaktyczne i integracyjne, 

b) gry i zabawy tematyczne i dowolne, 

c) historyjki obrazkowe, puzzle tematyczne, 

d) rozmowy z grupą przy ilustracjach, 

e) pogadanki, 

f) opowiadania, legendy, baśnie, wiersze, 

g) teatrzyki, scenki darmowe, 

h) twórczość dziecięca- muzyczna, plastyczna ,słowna, 

i) spotkania poznawcze, wycieczki, wystawy, 

j) uroczystości grupowe i przedszkolne, 
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k) wspólne spotykanie się grup, 

l) relaksacje przy muzyce, muzykoterapia, 

m) Bajkoterapia, terapia baśnią, 

n) ćwiczenia metodą gimnastyki mózgu Denisona, 

o) pedagogika zabawy, 

p) metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne, 

r) zabawy i gry ruchowe, 

s) tworzenie albumów grupy i rodziny, 

t) pomoc zwierzętom, 

u) pomoc młodszym, 

w) prace grupowe, 

x) dyżury, prace gospodarcze, 

y) metody aktywizujące 

z) współpraca wychowawcza ze wszystkimi rodzicami 

aa) pedagogizacja rodziców, 

ab) kącik informacyjny,  skrzynka sygnałów, zebrania, korespondencje. 

ac) prezentacje multimedialne 

ad) spotkania ze specjalistami oraz osobami uzależnionymi od nałogów w przeszłości 

2. FORMY PRACY : 

a) praca indywidualna , zbiorowa, zespołowa; 

b) zabawa oraz inne rodzaje działalności dzieci pozwalające na rozwijanie własnej inicjatywy, 

c) czynności samoobsługowe dzieci (np. związane z utrzymaniem higieny osobistej )  

d) praca użyteczna, 

e) spacery i wycieczki , 

f) udział w imprezach i uroczystościach organizowanych w przedszkolu i poza nim, 

g) udział w konkursach , quizach , turniejach. 

i)  udział w apelach, akademiach i akcjach szkolnych 
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opracował Zespół wychowawców  

 

1.Danuta Oleksa 

2. Małgorzata Obłąk 

3. Ewa Pitaś 

4. Przemysław Sobyra 

5. Anna Ostrowska 

6. Kinga Białek 

7. Lucjan Kołodziejski 

8. Agnieszka Kwaśniak-Wiśniewska 

9. Elżbieta Chochlińska 

10. Katarzyna Żurek 

11. Halina Pudełko 

12. Dorota Tyrcha 

13. Krystyna Wilkosz 
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