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PREAMBUŁA 

 

Okres szkolny to dla młodego człowieka istotny czas, podczas którego kształtuje się jego poczucie tożsamości  

oraz osobowości. Zmiany zachodzą na drodze zdobywania nowego doświadczenia, uzyskiwania umiejętności i wiedzy.  

Poza zmianami poznawczymi, intelektualnymi, obserwuje się również szereg zmian natury biologicznej i związanych z tym zmianami 

emocjonalności człowieka. Przed dorastającymi uczniami stoją również zadania związane z socjalizacją, czyli nawiązywanie relacji 

interpersonalnych ze swoim otoczeniem, umiejętności wyznaczania własnych i respektowania granic innych ludzi, zdolności 

zaspokajania potrzeb akceptacji oraz odkrywania i rozwijania własnych pasji i zainteresowań. Jest to czas, kiedy uczniowie kształtują 

swój światopogląd, formułują postawy moralne a także określają swój aktualny styl i sposób na życie. 

Trudności, z którymi spotyka się młody człowiek w okresie dojrzewania, mogą przyczynić się do pojawiania się zachowań  

z grupy zachowań ryzykownych. Z powodu wielości zachodzących w tym samym czasie zmian, młody człowiek może czuć się 

zagubiony czy osamotniony i dlatego będzie szukać wsparcia i akceptacji innych ludzi. Tutaj zadaniem rodziców i nauczycieli dzieci 

jest wspieranie ich podczas tego okresu. Nie należy dopuścić do sytuacji, w której młody człowiek zostaje zmuszony do szukania 

aprobaty i zrozumienia w grupach zewnętrznych, których pobudki do działania mogą okazać się dalekie od oczekiwanych. Pozytywne, 

prawidłowo ukierunkowane wsparcie w procesie dojrzewania, ułatwia zdobywanie optymalnych doświadczeń i wiedzy o świecie  

w kontrolowanych, najkorzystniejszych warunkach. 
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Zadania Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

 

Działalność wychowawcza - ma na celu kształtowanie osobowości młodego człowieka, jego postaw, zachowań  

oraz cech niezbędnych w życiu społecznym. 

Naszym celem jest przygotowanie ucznia do samodzielnego, poprawnego nawiązywania stosunków międzyludzkich, kształtowania 

długoterminowych relacji z innymi ludźmi, zachowania etycznego, moralnego i akceptowanego przez społeczność, w której żyje. 

Ważna jest świadomość oraz istnienie głębokich, skłaniających do refleksji wartości młodego człowieka. 

Działalność wychowawcza polega na prowadzeniu działań z zakresu promocji zdrowia oraz wspomaganiu ucznia i wychowanka  

w jego rozwoju ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferze: 

1. fizycznej - ukierunkowanej na zdobycie przez ucznia i wychowanka wiedzy i umiejętności, pozwalających na prowadzenie 

zdrowego stylu życia i podejmowania zachowań prozdrowotnych; 

2. 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; 

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; 

4. aksjologicznej - ukierunkowanej na zdobycie konstruktywnego i stabilnego systemu wartości, w tym docenienie znaczenia 

zdrowia oraz poczucia sensu istnienia. 
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Działalność profilaktyczna - celem profilaktyki jest podjęcie szybkich i skutecznych działań przywracających zdrowie, ma ona 

również na celu hamowanie postępu i niwelowanie pojawiających się powikłań już istniejącej choroby. Działania profilaktyczne 

pozwalają stworzyć odpowiedni wzór zachowań społecznych, które przyczyniają się do obniżenia prawdopodobieństwa pojawienia 

się danego zjawiska. Naszym zadaniem jest dostarczanie silnych pozytywnych wzorców i przeżyć, wspieranie rozwoju dzieci  

i młodzieży, rozwijanie posiadanych przez nich zdolności oraz wspieranie ambitnych postaw. 

Działania szkoły obejmują trzy poziomy profilaktyki: 

1. profilaktyka uniwersalna - pierwszy poziom - skierowana do wszystkich uczniów i nauczycieli. Jej celem jest budowanie 

zdrowych i trwałych relacji w obrębie szkolnej społeczności, m.in. poprzez szkolenie nauczycieli i innych pracowników w zakresie 

pedagogiczno-wychowawczym, ustalenie określonych zasad postępowania, niezgodę na przemoc, dbanie o dobre relacje, 

wzmacnianie odporności uczniów (np. poprzez warsztaty radzenia sobie ze stresem) podnoszenie ich samooceny czy wyraźne 

wskazanie osoby, do której można udać się po pomoc; 

2. profilaktyka selektywna - drugi poziom - działania skupione są na osobach z grupy zwiększonego ryzyka (np. uczniach  

z problemami zdrowotnymi, ekonomicznymi, rodzinnymi, z trudnościami w nauce). Zadaniem szkoły i pracowników jest określenie 

potrzeb i trudności uczniów z grupy ryzyka oraz wsparciu ich w przezwyciężeniu trudności, m.in. poprzez działania włączające ich  

do grupy rówieśniczej czy pomagające w nauce. Ważnym czynnikiem jest włączenie rodziców /opiekunów uczniów do pracy  

oraz wspólne rozwiązywanie napotykanych trudności; 

3. profilaktyka wskazująca - trzeci poziom - działania skupiają się na osobach z grupy wysokiego ryzyka, tj. po próbie 

samobójczej. Profilaktyka wskazująca zawiera w swoich działaniach również te wynikające z działań drugiego poziomu. Pracownicy 

szkoły powinni bardzo dyskretnie i nieustannie obserwować ucznia, zapewnić mu opiekę szkolnego specjalisty oraz współpracować 

z rodzicami w zakresie zapewnienia mu stałej specjalistycznej opieki. 
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MISJA I WIZJA SZKOŁY 

Placówka nasza pragnie dać wszystkim uczniom szansę wszechstronnego rozwoju w oparciu o ich naturalną aktywność, talenty  

i możliwości tak, aby chcieli poznawać świat, ludzi i siebie oraz by potrafili godzić dobro i wolność własną z dobrem i wolnością innych. 

Misja szkoły realizowana jest w oparciu o następujące wartości wychowawcze: 

 Poszanowanie godności własnej i praw każdego człowieka, 

 Poszanowanie wspólnego dobra, 

 Wrażliwość i odróżnianie dobra od zła, 

 Komunikatywność i umiejętność słuchania innych, 

 Samodzielność w pełnieniu ról społecznych, 

 Poczucie więzi z krajem i regionem oraz szacunek dla innych kultur i narodowości, 

 Umiejętność dbania o rozwój swoich talentów i zainteresowań, 

 Dbałość o swoje zdrowie. 

Szkoła nasza jest nowoczesną placówką, w której panuje pozytywny klimat, sprzyjający pojawianiu się pozytywnych emocji. W swojej 

codziennej pracy nauczyciele i wychowawcy chętnie korzystają z różnych nowoczesnych technologii informacyjnych  

i komunikacyjnych, aktywizują uczniów do pracy stosując różnorodne metody i formy pracy, uwzględniając zasady indywidualizacji. 

Przede wszystkim  naszej szkole dbamy o podmiotowość ucznia i maksymalne zaangażowanie  

go w obieranie kierunku swojego rozwoju. Pragniemy, aby nasi uczniowie byli obywatelami, którzy mają wykształcone poczucie więzi 

z regionem i krajem przy jednoczesnej tolerancji wobec innych tradycji, kultury i narodowości. Ponadto chcemy, aby pełnili ro le 

społeczne z zachowaniem zasad wspólnego dobra, zachowując przy tym umiejętność odróżniania dobra od zła i wszelkich zasad 

właściwej komunikacji. Zależy nam aby nasi przyszli absolwenci byli wrażliwi na kwestie zdrowia i umiejętnie dbali o rozwój swoich 

talentów i zainteresowań z jednoczesną chęcią niesienia pomocy innym, szczególnie potrzebującym. 
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MODEL ABSOLWENTA 

 

Uczeń kończący naszą szkołę jest: 

 Ciekawy świata,  gromadzi wiadomości korzystając z różnych źródeł. Dostrzega złożoność świata, analizując w nim zależności 

i związki przyczynowo-skutkowe, 

 Tolerancyjny, przyjazny i kulturalny, 

 Rozumie, że różnice między ludźmi są czymś normalnym i właściwym. Stara się nie tylko zrozumieć innych i dostrzec w nich 

coś dobrego, ale pozytywnie patrzy też na otaczający go świat, siebie i innych ludzi. Zna normy obowiązujące w jego 

środowisku szkolnym i domowym, przestrzega ich, nie eksponując swojej osoby w sposób urażający innych ludzi, 

 Samodzielny, zaradny i otwarty, 

 Potrafi racjonalnie bronić swojego zdania i nie ulega łatwo wpływom innych ludzi. Ma pomysły na rozwiązanie różnych 

problemów i potrafi zastosować je w działaniu. Wykazuje się konsekwencją w realizacji swoich zamierzeń, 

 Odpowiedzialny i obowiązkowy, 

 Zna swoje obowiązki i stosuje się do nich. Świadomie korzysta ze swoich praw. Uczestniczy we wspólnych działaniach 

podejmowanych na terenie szkoły, klasy czy środowiska lokalnego. Cieszy się z sukcesów własnych oraz innych . Godzi się  

z porażkami, ale jednocześnie wytrwale szuka rozwiązań, 

 Rozważny i krytyczny, 

 Dba o bezpieczeństwo własne i innych. Postępuje zgodnie z zasadami higieny i dbałości o zdrowie. Selekcjonuje informacje 

płynące ze świata zewnętrznego. Odróżnia fikcję od świata zewnętrznego, 

 Uczciwy i prawy, 

 Stara się zdobywać zaufanie innych, wybierając zachowania szczere. Potrafi przyznać się do błędu czy zachowania 

nieuczciwego i ponosi jego konsekwencje. 
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PODSTAWA PRAWNA 

1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 78, poz. 483 ze zm.),  

2. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.,  

3. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r., 

4. Ustawa z dnia 14 grudnia2016 r. - Prawo oświatowe (Dz.U. 2020 poz. 910 ze zm.), 

5. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U. 2019 poz. 2215 ze zm.),  

6. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. 2020 poz. 685), 

7. Ustawa z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych (Dz.U. 2019 

poz. 2182),  

8. Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. 2019 poz. 852),  

9. Ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2019 poz. 2277),  

10. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie podstawy programowej wychowania 

przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów 

 z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły  

I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej 

(D.U. 2018, poz. 1679), 

11. Rozporządzenie MEN z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. 2020 poz. 1280), 

12. 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 z późn. zmian.), 

13. Statut Szkoły Podstawowej w Rotmance.  
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DIAGNOZA POTRZEB, W TYM CZYNNIKÓW CHRONIĄCYCH I CZYNNIKÓW RYZYKA 

Diagnoza środowiska szkolnego dokonywana jest na bieżąco, na podstawie obserwacji oraz ankiet przeprowadzanych w środowisku 

uczniów szkoły podstawowej. 

Ankietowaniu zostało poddanych 63 uczniów klas Iv-VI i 145 uczniów klas VII-VIII. Z przeprowadzonej diagnozy wysunięto 

następujące wnioski, które posłużą do podjęcia określonych działań wychowawczo-profilaktycznych w szkole. 

 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyróżniono czynniki chroniące i czynniki ryzyka. 

Czynniki chroniące:  

 pozytywny klimat środowiska szkolnego,  

 silna więź ze szkołą, poczucie przynależności do grupy klasowej i społeczności szkolnej,  

 poczucie bezpieczeństwa w szkole i odpowiedzialności za zachowanie swoje i innych,  

 nastawienie prospołeczne w grupach rówieśniczych, empatii, wrażliwości na potrzeby innych,  

 podejmowanie inicjatyw charytatywnych w ramach wolontariatu, aktywnego działania na rzecz klasy i szkoły,  

 zdecydowany brak akceptacji dla zachowań agresywnych, przemocy rówieśniczej, braku kultury osobistej, nieposzanowania 

mienia własnego i szkoły,  

 stwarzanie okazji do przeżycia i osiągania sukcesu, rozpoznawania i rozwijania własnych talentów i zdolności,  

 wsparcie uczniów ze strony dyrekcji, nauczycieli, pedagoga, psychologa i innych specjalistów szkolnych,   

 stwarzanie klimatu współpracy i zrozumienia między dyrekcją, nauczycielami a rodzicami uczniów,  

 angażowanie rodziców w życie klasy i szkoły,  

 podejmowanie działań profilaktycznych i wychowawczych we współpracy z podmiotami i instytucjami działającymi na rzecz 

pomocy dziecku i rodzinie (warsztaty, pogadanki, programy, projekty), 

 propagowanie zachowań altruistycznych nastawionych na wzajemną pomoc, koleżeństwo. 



Strona 10 z 26 

 

Czynniki ryzyka:  

 Przemoc słowna, psychiczna i fizyczna wśród uczniów,  

 Odrzucenie przez grupę rówieśniczą, brak szacunku i tolerancji dla innych,  

 Trudności z kontrolą i panowaniem nad własnym zachowaniem,  

 Nieumiejętność nawiązywania prawidłowych relacji z innymi, trudności z komunikacją,  

 Negatywny wpływ grupy rówieśniczej (presja rówieśnicza) i środków multimedialnych (Internetu, gier komputerowych), 

cyberprzemoc w sieci,  

 Niepowodzenia szkolne, brak motywacji i chęci do nauki, 

 Czerpanie nieprawidłowych wzorców, postaw, zasad i wartości z różnych środowisk w tym rodzinnego. 

Wnioski wypływające z diagnozy: 

 Wzmacnianie łączności rodziców ze szkołą, angażowanie w życie klasy i szkoły, współpracowanie w procesie edukacji  

i wychowania, 

 Dbanie o pozytywne relacje na linii nauczyciel-uczeń, 

 Informowanie rodziców o postępach uczniów w nauce oraz sukcesach i dokonaniach, 

 Zapobieganie przemocy fizycznej, słownej i psychicznej wśród uczniów w szkole oraz wszelkim przejawom agresji, 

 Wdrażanie uczniów do przestrzegania i respektowania zasad i norm obowiązujących w szkole, 

 Kształtowanie wśród uczniów postaw prospołecznych, szacunku i tolerancji dla innych, a także koleżeństwa i przyjaźni, 

 Wspieranie uczniów z problemami w nauce i niepowodzeniami szkolnymi, 

 Prowadzenie zajęć i wspieranie uczniów z trudnościami emocjonalno-społecznymi,  

 Pracowanie nad integracją zespołów klasowych, nauka empatii, szacunku oraz tolerancji dla innych,  

 Kształtowanie właściwych relacji interpersonalnych w tym umiejętności współpracy,  

 Nauka odpowiedzialności za mienie i dobro wspólne,  

 Promowanie i zachęcanie uczniów do aktywności fizycznej i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego oraz właściwego  

i zdrowego sposobu odżywiania się, stylu życia. 
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Rekomendacje wynikające z wyników przeprowadzonej ankiety dla uczniów klas IV-VI: 

1. Kontynuowanie działań wychowawczych kształtujących właściwe postawy i zachowania wśród uczniów:  

a. lekcje wychowawcze  dotyczące rozwiązywania konfliktów, agresji słownej i fizycznej, 

b. zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki agresji słownej i fizycznej, 

2. Kontrolowanie i egzekwowanie pożądanych zachowań wśród uczniów: 

a. częstsze uświadamianie uczniom konsekwencji ich złych zachowań oraz egzekwowanie zapisów ustalonego w szkole 

systemu nagród i kar, 

b. przypominanie obowiązujących kryteriów ocen z zachowania, statut szkoły,  

c. Informowanie na bieżąco rodziców o przejawach przemocy poprzez wpisywanie uwag do dziennika, wiadomości  

do rodziców. 

3. Udzielanie pochwał na forum klasy i szkoły za zachowania prospołeczne, bycie koleżeńskim, itp. 

4. Przeprowadzanie lekcji wychowawczych dotyczących higienicznego czasu wolnego oraz zagrożeń związanych z częstym 

korzystaniem z tabletu, komputera, telefonu komórkowego. 

Rekomendacje wynikające z wyników przeprowadzonej ankiety dla uczniów klas VII-VIII: 

1. Kontynuowanie działań wychowawczych kształtujących właściwe postawy i zachowania wśród uczniów: lekcje wychowawcze 

dotyczące rozwiązywania konfliktów, agresji słownej i fizycznej, zaproszenie specjalistów do pracy w zakresie profilaktyki 

agresji słownej i fizycznej. 

2. Przypominanie o obowiązujących kryteriach ocen z zachowania, statut szkoły. 

3. Informowanie rodziców o przejawach przemocy poprzez wpisywanie uwag do dziennika, wiadomości do rodziców.  

4. Zwiększenie świadomości młodzieży, dotyczącej konsekwencji zażywania substancji narkotyzujących poprzez podejmowanie 

inicjatyw adresowanych do uczniów dotyczących skutków zażywania narkotyków i dopalaczy: realizacja lekcji 

wychowawczych, zajęć warsztatowych, udział w spektaklach teatralnych, oglądanie filmów.  

5. Zachęcanie uczniów na poszczególnych przedmiotach do czytelnictwa poprzez informacje o książkach, wskazywanie 

przyjemności w czytaniu, pokazywaniu, że lektura nie jest jedynym tekstem literackim, wskazywanie Internetu, jako źródła 

wiedzy o książce (portale, serwisy, akcje, blogi).  
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6. Promocja czytelnictwa wśród młodzieży i ich rodziców poprzez spotkania z autorami oraz przez uczniów czytających książki 

(m.in. w ramach akcji szkolnego klubu książki Kaktus, Wielkiego Maratonu Czytania, działalności biblioteki szkolonej).  

7. Organizacja warsztatów dla rodziców z psychologiem szkolnym Ja jako rodzic o regułach w procesie wychowawczym i relacji 
rodzic-dziecko.   

 

CELE OGŁÓLNE I SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU PROFILAKTYCZNO-WYCHWOWAWCZEGO 

Cele ogólne: 

 Wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu i szacunku dla 

tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających bezpiecznemu rozwojowi ucznia,  

 Wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej, 

 Formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób, 

 Wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność  

i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki, 

 Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia, 

 Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji,  

 Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska i działań proekologicznych. 

Cele szczegółowe: 

 Udziela pomocy rówieśnikom oraz szanuje ludzi i respektuje ich prawa, 

 U sposób asertywny potrafi rozwiązywać konflikty, radzić sobie z trudnymi uczuciami (złość, gniew, strach), 

 Potrafi komunikować się z innymi, dyskutować, bronić i uzasadniać własny punkt widzenia, ale jednocześnie  

jest odpowiedzialny za zbiorowość i aktywny w życiu społecznym, 

 Potrafi samodzielnie rozwijać w sobie takie kompetencje jak kreatywność, przedsiębiorczość i innowacyjność, 
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 Kieruje się miłością do Ojczyzny, poszanowaniem dla polskiego dziedzictwa kulturowego przy jednoczesnym otwarciu  

na kultury Europy i świata, 

 Dba o higienę osobistą, estetykę ubioru, pomieszczeń, 

 Rozwijanie i wzmacnianie indywidualnej relacji z uczniem, rozpoznawanie i rozwijanie potencjału ucznia stosownie do jego 

potrzeb, możliwości oraz predyspozycji i zasobów, jakie posiada, 

 Kształtowanie umiejętności odpowiedzialnego wykorzystywania technologii informatycznej, urządzeń cyfrowych, świadomego 

korzystania z zasobów dostępnych w Internecie, telewizji i telefonach komórkowych oraz bezpiecznego poruszania się  

w przestrzeni cyfrowej z poszanowaniem praw i godności innych użytkowników. 
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TREŚCI PROFILATYCZNO-WYCHOWAWCZE, 

DZIAŁANIA I SPOSÓB ICH REALIZACJI 

ORAZ MIERNIKI SUKCESU Z UWZGLĘDNIENIEM HARMONORAMU DZIAŁAŃ 

Cel: wprowadzanie uczniów w świat wartości, w tym ofiarności, współpracy, solidarności, altruizmu, patriotyzmu  

i szacunku dla tradycji, wskazywanie wzorców postępowania i budowanie relacji społecznych, sprzyjających 

bezpiecznemu rozwojowi ucznia. 

Zadania Sposoby realizacji termin 

Budzenie dumy z dorobku tradycji  

i kultury ojczystej 

Pogadanki, wycieczki, udział w uroczystościach szkolnych  

i lokalnych o wymowie patriotycznej, filmy, audycje telewizyjne  

i inne. 

cały rok 

Aktywizacja uczniów w życiu szkoły:  

- wdrażanie do podejmowania zadań  

i odpowiedzialności za ich realizację;  

- wspólne organizowanie imprez 

klasowych, niektórych zajęć, dekoracji 

klasy;  

- odpowiedzialność za ład i porządek  

w miejscu pracy. 

 

Wybory samorządu klasowego, przydział czynności, 

współuczestniczenie uczniów w przygotowywaniu imprez 

klasowych, udział w akcjach charytatywnych, wolontariat, 

pomoc słabszym, niepełnosprawnym, chorym, pogadanki  

z pielęgniarką, realizacja programów zdrowotnych. 

 

wrzesień, cały rok 
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Uświadomienie znaczenia pozytywnych 

więzi i relacji w rodzinie i grupie społecznej:  

- omówienie praw i obowiązków dziecka  

w rodzinie;  

- wzmacnianie więzi emocjonalnej  

z rodziną;  

- przekazywanie systemów wartości 

związanych z rodziną; 

- szczególna opieka nad dziećmi z rodzin 

dysfunkcyjnych i zagrożonych patologią;  

- zapoznanie z podstawowymi prawami 

ucznia, dziecka, człowieka; przekazanie 

informacji o tym, gdzie należy szukać 

pomocy np. w sytuacjach naruszania 

nietykalności, przemocy itp.; 

- wdrażanie do współpracy, jako formy 

zapobiegania zachowaniom agresywnym;  

- kształtowanie umiejętności zachowania 

się w sytuacjach trudnych, umiejętności 

opanowywania emocji, zapoznanie uczniów 

z podstawowymi informacjami o życiu 

 

 

1. Pogadanki, warsztaty, organizowanie Dnia Dziecka, Matki, 

Ojca, Babci, Dziadka, 

2. Dofinansowanie obiadów, pomoc dzieciom z rodzin ubogich, 

patologicznych, 

3. Współpraca z instytucjami wspomagającymi szkołę  

w działaniach na rzecz dziecka i rodziny. 

 

 

wrzesień, cały rok 

 

według potrzeb, 

cały rok 

 

cały rok 
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emocjonalnym człowieka; zajęcia uczące 

form przeciwdziałania przemocy  

i budowania atmosfery szacunku  

i współpracy; 

- realizowanie funkcji opiekuńczo-

wychowawczej szkoły (zajęcia świetlicowe, 

dodatkowe zajęcia edukacyjne  

i wychowawcze – warsztaty, pomoc 

psychologiczno-pedagogiczna skierowana 

do uczniów i rodziców, opracowanie 

klasowych kodeksów). 

Cel: wzmacnianie poczucia tożsamości indywidualnej, kulturowej, narodowej, regionalnej i etnicznej  

Świadomość własnej tożsamości  

i dziedzictwa narodowego, regionalnego lub 

etnicznego:  

- dostrzeganie i rozumienie wartości swego 

języka ojczystego, tradycji i kultury, 

świadomość swojej tożsamości narodowej, 

regionalnej lub etnicznej;  

- poznawanie elementów przyrody, historii, 

kultury materialnej i duchowej spuścizny 

narodowej, regionalnej lub etnicznej. 

 

 

1. Czytanie ze zrozumieniem tekstów literackich  

oraz informacyjnych, recytacje, wyjścia do teatru, kina, 

muzeum, na wystawy, wycieczki;  

 

2. Udział w świętach narodowych, patriotycznych, 

uroczystościach na szczeblu państwowym, regionalnym, 

lokalnym - udział w konkursach. 

 

 

 

cały rok 

 

cały rok 
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Cel: formowanie u uczniów poczucia godności własnej osoby i szacunku dla godności innych osób  

Integrowanie grupy klasowej i całej 

społeczności szkolnej 

 

 

 

 

Dbanie o kulturę osobistą ucznia, używania 

słów i zwrotów grzecznościowych, 

kulturalnego zachowania wobec innych, 

(eliminowania wulgaryzmów  

i niestosownego słownictwa), w tym 

kształtowanie postawy szacunku wobec 

osób dorosłych, nauczycieli i innych 

pracowników szkoły. 

Motywowanie uczniów do właściwego 

zachowania poprzez przestrzeganie 

systemu nagród i kar. 

 

 

1. Uroczystości oraz imprezy szkolne i klasowe, 

2. Wycieczki i wyjścia klasowe do obiektów kultury, Zielona 

Szkoła, wycieczki turystyczne, edukacyjne, 

3. Zajęcia w ramach świetlicy szkolne 

 

 

 

1. Pogadanki na temat kultury słowa (wszyscy nauczyciele), 

 

4. Wyróżnianie za wysoką kulturę osobistą a dyscyplinowanie 

za niewłaściwe zachowanie poprzez udzielanie upomnień, 

wpisy do dziennika uwag, 

 

5. Stosowanie na co dzień klasowych reguł i ustaleń oraz 
obowiązującego w szkole systemu nagród i kar zawartego w 
Statucie Szkoły, 

 
6. Rozmowy indywidualne z rodzicami prowadzone przez 

wychowawcę oraz innych nauczycieli,  
 
7. Spotkania indywidualne z rodzicami prowadzone przez 

psychologa i pedagogów szkolnych, 
 
8. Rozmowy motywacyjne z uczniami prowadzone przez 

psychologa i pedagogów 
 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok, według 

potrzeb 
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Kształtowanie postawy empatii  

i wrażliwości na potrzeby innych, 

wyrabianie poczucia odpowiedzialności  

za grupę, do której jednostka przynależy. 

 

 

Dbanie o poszanowania mienia wspólnego, 

estetykę klasy, szkoły i otoczenia. 

 

 

Motywowanie uczniów do nauki  

i wywiązywania się z obowiązków 

szkolnych. 

 

 

 

 

 
1. Tworzenie koleżeńskich kodeksów klasowych,  

2. Praca w grupach na lekcjach, podejmowanie klasowych 

inicjatyw zespołowych,  

3. Organizowanie pomocy koleżeńskiej dla tych, którzy jej 

potrzebują w klasach,  

4. Udział w akcjach charytatywnych, zbiórkach dla najbardziej 

potrzebujących poza szkołą oraz przeprowadzanie akcji  

na terenie szkoły, 

5. Działanie w Samorządzie Szkolnym. 

 

Rozmowy na ten temat na godzinie wychowawczej, 

egzekwowanie przez nauczycieli, personel szkolny porządku 

w klasie, na korytarzach szkolnych; - podejmowanie inicjatyw 

i akcji przez uczniów w ramach lekcji przyrody, związanych  

z dbaniem o czystość otoczenia i środowiska. 

 

1. Nagradzanie na apelach i uroczystościach szkolnych  

za postępy w nauce, udział w konkursach, olimpiadach, 

systematyczne uczęszczanie do szkoły, zawodach  

i turniejach sportowych; pochwały przy klasie, pochwała  

do dzienniczka ucznia, 

2. Organizowanie pomocy uczniom mającym problemy z nauką 

tj. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych oraz pomocy 

specjalistycznej tj. psychologicznopedagogicznej, 

korekcyjno-kompensacyjnej, logopedycznej, 

 

 

 

 

wrzesień, 

cały rok,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały  rok 
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Propagowanie wśród uczniów postawy 

dezaprobaty dla zachowań agresywnych. 

 

 

 

Eliminowanie zachowań ryzykownych. 

Zajęcia profilaktyczne dla grup ryzyka, 

uczniów zagrożonych niedostosowaniem 

społecznym, stwarzających problemy 

wychowawcze. 

 

Reagowanie na wszelkie przejawy 

nagannych zachowań wśród uczniów w 

szkole. 

 

 

 

1. Pogadanki, konkursy dotyczące zjawiska przemocy,  

2. Zajęcia integracyjne i wychowawcze w klasach, 

3. Ukazywanie społecznie akceptowanych postaw przez 

wykorzystanie wzorców literackich i filmowych, 

4. Stosowanie określonych sankcji wobec sprawców przemocy, 

5. Ustalenie zasad współżycia w klasie, szkole i poza nią, 

opracowanie kontraktów klasowych.  

 

1. Zajęcia z psychologiem i pedagogiem 

2. Rozmowy dyscyplinujące, profilaktyczne z uczniem 

(wychowawca, nauczyciele, psycholog, pedagog); - uwagi  

w dzienniku uwag;  

3. Informowanie rodziców, rozmowy indywidualne z rodzicami 

(wychowawca, pedagog); spotkania i pogadanki  

z przedstawicielami Straży Miejskiej, Policją. 

 

Pogadanki podczas zebrań rodzicielskich oraz indywidualne 

rozmowy z rodzicami. 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb 

 

 

 

 

wrzesień 

 

 

 

 

 

 

 

według potrzeb 
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Uświadomienie rodzicom wagi zjawiska 

przemocy i agresji. 

 

Pomoc uczniom mającym problemy  

w relacjach rówieśniczych, przynależności 

do grupy.  

 

Przełamywanie barier w komunikacji  

z innymi, zwłaszcza z osobami innego 

pochodzenia, koloru skóry, tradycji i kultury. 

 

Kształtowanie poczucia szacunku  

i tolerancji dla innych. 

Rozmowy indywidualne z uczniem, rodzicami (psycholog, 

pedagog).  

 

1. Warsztaty w klasach (psycholog, pedagog), 

 

2. Rozmowy na godzinach wychowawczych, pogadanki oraz na 

temat wiedzy o innych krajach i narodowościach. 

 

Poruszanie tematyki szacunku, tolerancji, koleżeństwa podczas 

godzin wychowawczych 

 

Pochwały słowne za postawy koleżeńskie wobec innych 

(wychowawca, nauczyciele). 

 

według potrzeb 

 

 

 

cały rok, według 

potrzeb 

 

 

 

 

 

według potrzeb 

 

 

cały rok 
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Cel: Wspieranie rozwoju intelektualnego np. poprzez rozwijanie kompetencji, takich jak: kreatywność, innowacyjność  

i przedsiębiorczość; rozwijanie umiejętności krytycznego i logicznego myślenia, rozumowania, argumentowania  

i wnioskowania; rozbudzanie ciekawości poznawczej uczniów oraz motywacji do nauki. 

Rozwijanie nawyków samokształcenia  

i stałego doskonalenia się. Umożliwienie 

dostępu do informacji o otaczającej 

rzeczywistości. 

 

Kształtowanie kompetencji językowych. 

Odbiór utworów literackich i innych tekstów 

kultury. Zachęcanie do indywidualnych 

prób twórczych. Rozwijanie kompetencji  

i zainteresowań czytelniczych. 

Kształtowanie umiejętności rozumienia, 

wykorzystywania i refleksyjnego 

przetwarzania tekstów. 

 

Kształtowanie umiejętności 

wykorzystywania technologii 

informatycznych. Przygotowanie uczniów 

do dokonywania świadomych  

i odpowiedzialnych wyborów w trakcie 

korzystania z zasobów dostępnych  

w Internecie (w tym telewizji i telefonów 

komórkowych), krytycznej analizy 

informacji, bezpiecznego poruszania się  

 

1. Zajęcia pozalekcyjne, koła zainteresowań, udział  
w konkursach,  

2. Lekcje przedmiotowe, godziny wychowawcze, koła 
zainteresowań, konkursy. 
 

1. Opracowywanie tekstów, utworów literackich, na lekcjach 
przedmiotowych, analiza, pobudzanie do dyskusji,  
 

2. Prowokowanie do indywidualnych wypowiedzi ustnych, 
recytacji tekstów, zachęcanie do wypowiedzi pisemnych, 
 

3. Praca w zespole nad zagadnieniem, problemem,  
 

4.  Udział w konkursach, olimpiadach. 

 

1. Wykorzystywanie umiejętności informatycznych na zajęciach 

z różnych przedmiotów do pracy nad tekstem,  

 

2. Pogadanki na godzinach wychowawczych, 

 

3. Ukazanie zagrożeń płynących ze środków multimedialnych, 

zajęcia dotyczące przeciwdziałania przemocy w Internecie, 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok, według 

potrzeb 
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w przestrzeni cyfrowej w tym nawiązywania 

i utrzymywania opartych na wzajemnym 

szacunku relacji z innymi użytkownikami 

sieci. Uwrażliwienie na problem naruszenia 

godności osobistej innych. 

 

 

Zindywidualizowane wspomaganie rozwoju 

każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb 

i możliwości. 

 

 

Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach 

edukacyjnych. Stwarzanie uczniom 

równych szans rozwoju intelektualnego. 

Motywowanie uczniów do wywiązywania 

się z obowiązków szkolnych w sytuacji 

nauczania zdalnego, czy hybrydowego. 

 

 

Współpraca z rodzicami w zakresie 

egzekwowania od ucznia pracy w formie 

zdalnej. Wspieranie rodziców uczniów  

z niepowodzeniami szkolnymi w tego typu 

nauczaniu 

uzależnienia od komputera, świadomego korzystania  

z komputera (wychowawca, psycholog, pedagog). 

 

 

 

Rozmowy indywidualne z uczniami, pogadanki dla rodziców, 

warsztaty ze specjalistą. 

 

1. Współpraca z rodzicami w rozwijaniu potencjału uczniów,  

2. Współpraca z lokalnymi instytucjami wspierającymi rozwój 

dziecka, - rozpoznanie potencjału ucznia (nauczyciele, 

psycholog, pedagog);  

3. Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

poradniami specjalistycznymi i innymi instytucjami 

działającymi na rzecz pomocy dziecka i rodzinie, 

4. Realizowanie Rządowych Programów pomocowych MEN- 

wyprawka szkolna i innych, stypendia szkolne, zasiłki 

szkolne, dożywianie, dofinansowanie do podręczników,  

5. Pogadanki na godzinach wychowawczych, lekcjach 

przedmiotowych, warsztaty (wychowawca, nauczyciele, 

psycholog, pedagog), 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

cały rok, według 

potrzeb 

 

 

 

cały rok 
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6. Kontakt osobisty z rodzicem przez dziennik elektroniczny 

vulcan lub inne komunikatory (wychowawca, nauczyciele, 

psycholog, pedagog inni specjaliści). 

 

 

 

Cel: Zachęcanie do aktywnego i zdrowego stylu życia  

Uświadomienie wartości zdrowego stylu 

życia bez nałogów. 

 Dostarczenie wiedzy o uzależnieniach i ich 

skutkach. 

 

 

Promowanie zdrowego stylu życia  

i aktywności fizycznej. 

 

 

Dbanie o higienę osobistą i estetykę 

wyglądu wśród uczniów. 

1. Zajęcia warsztatowe,  

2. Pogadanki (pielęgniarka szkolna, psycholog, pedagog),  

3. Pogadanki dla uczniów o szkodliwości palenia papierosów, 

picia alkoholu (zażywania środków odurzających) i substancji 

psychoaktywnych, 

4. Prezentacja filmów, publikacji na temat tych zagrożeń  

i zachowań.  

 

1. Zajęcia sportowe, pogadanki na godzinach wychowawczych  

2. Pogadanki z uczniami na godzinie wychowawczej; 

3. Zwracanie uwagi na problem przez wszystkich nauczycieli;  

4. Rozmowy indywidualne z rodzicami oraz podczas zebrań 

rodzicielskich; 

Realizowanie badań i programów prozdrowotnych przez 

pielęgniarkę szkolną; 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

cały rok 

 

 

cały rok 
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Cel: Wspieranie ucznia w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji; 

Pomoc uczniom w rozpoznawaniu ich cech 

osobowości, zdolności, mocnych stron, 

umiejętności i predyspozycji. 

 

Przekazanie informacji o zawodach, 

niezbędnych kwalifikacjach na 

poszczególnych stanowiskach pracy, 

wymaganiach rynku pracy. 

 

Wspieranie uczniów w zaplanowaniu ich 

dalszej ścieżki edukacyjnej, wyboru szkoły 

ponadpodstawowej, dalszego kierunku 

kształcenia, czy zawodu. 

1. Ankiety, testy badające zdolności i preferencje zawodowe,  

2. współpraca z poradnią psychologicznopedagogiczną w tym 

zakresie. 

 

Zajęcia z doradztwa zawodowego. 

 

 

1. Pomoc szkolnego doradcy zawodowego,  

2. Spotkania z zaproszonymi gośćmi, 

3. Kierowanie na badania do Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej, 

4. Udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych przez 

szkolnego doradcę zawodowego; - wskazywanie osobom 

zainteresowanym (młodzieży, rodzicom, nauczycielom) 

źródeł dodatkowej, rzetelnej informacji na temat ofert szkół). 

 

II semestr, 

według potrzeb 

 

 

 

cały rok 

 

 

 

 

 

 

 

 

cały rok 
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Cel:Kształtowanie postaw związanych z ochroną środowiska i działań proekologicznych  

Rozbudzanie zainteresowania uczniów 

kwestiami związanymi z ochroną 

środowiska, w tym ochroną powietrza, 

gospodarką niskoemisyjną, zmianami 

klimatu, zanieczyszczeniem środowiska 

tworzywami sztucznymi.  

Budowanie postaw proekologicznych, 

świadomego postępowania  

i odpowiedzialności za stan środowiska 

naturalnego. 

 Angażowanie uczniów w działania na rzecz 

poprawy jakości środowiska, rozwijanie 

proekologicznych nawyków i zachowań. 

1. Realizowanie treści programowych na lekcjach 

przedmiotowych, takich jak: przyroda, biologia, chemia, 

fizyka,  

2. Pogadanki na ten temat na godzinach wychowawczych,  

3. Udział uczniów w akcjach i inicjatywach proekologicznych, 

realizowanie programów i projektów z tym związanych, 

konkursy o tej tematyce. 

cały rok 
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PLAN EWALUACYJNY 

 

 

Program Wychowawczo-Profilaktyczny Szkoły Podstawowej w Rotmance jest otwarty i będzie podlegać systematycznej ewaluacji,  

a ewentualne zmiany zostaną uwzględnione w następnym roku szkolnym. W ewaluacji będą wykorzystane opinie uczniów, rodziców, 

nauczycieli. Działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły, po przeprowadzonej wcześnie diagnozie i dokładnej analizie sprawozdań 

wychowawców, będą corocznie modyfikowane w ramach potrzeb. 

Stosujemy następujące sposoby ewaluacji:  

 ankiety przeprowadzone wśród uczniów, nauczycieli, rodziców; 

 obserwacje i analizy osiągnięć szkolnych oraz zmian w zachowaniu, postawach i działaniu uczniów;  

 analiza dokumentacji szkolnej i zmian w niej zawartych, 

 rozmowy z rodzicami, 

 wymiana spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli 

Ewaluacja programu przeprowadzana będzie przez zespół ewaluacyjny powołany przez dyrektora. Zadaniem Zespołu  

jest opracowanie planu ewaluacji, organizacja badań oraz opracowanie wyników. Z wynikami prac zespołu zostanie zapoznana rada 

pedagogiczna i rada rodziców.  


