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W wychowaniu chodzi właśnie o to, aby człowiek stawał się coraz bardziej 

człowiekiem, o to, aby bardziej był, a nie tylko miał, aby więc poprzez wszystko, co ma, 

co posiada, umiał bardziej i pełniej być człowiekiem, to znaczy, aby również umiał 

bardziej być nie tylko z drugimi, ale i dla drugich. 

Jan Paweł II 
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Podstawa prawna: 

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

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych z 20 

listopada 1989r. (Dz.U. z 1991r. nr 120, poz. 526). 

 Ustawa z 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 

(tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 487). 

 Ustawa z 9 listopada 1995r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów 

tytoniowych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 957). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form 

prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, 

informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii(Dz.U. z 2015 r. poz. 1249). 

 Ustawa z 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 783). 

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

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

wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub 

znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły 

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej (Dz.U. z 2017 

r. poz. 356). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 9 sierpnia 2017 roku w sprawie zasad udzielania 

i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach 

i placówkach. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591). 

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej dnia 28 sierpnia 2017 roku zmieniające  

rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno–pedagogicznej 

w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1643). 
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WSTĘP 

 

Wychowanie należy do podstawowych celów polityki edukacyjnej państwa. Wychowanie młodego 

pokolenia jest zadaniem rodziny i szkoły, która w swojej działalności musi uwzględniać wolę rodziców, 

ale także i państwa, do którego obowiązków należy stwarzanie właściwych warunków wychowania. 

Zadaniem szkoły jest wychowywanie dzieci i młodzieży do wartości. Wychowanie to wspieranie dziecka 

w rozwoju ku pełnej dojrzałości w sferze fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, duchowej i społecznej, 

które powinno być wzmacniane i uzupełniane przez działania z zakresu profilaktyki dzieci  i młodzieży.  

Profilaktyka to proces wspomagania człowieka w radzeniu sobie z trudnościami zagrażającymi 

prawidłowemu rozwojowi i zdrowemu życiu, a także ograniczenie i likwidowanie czynników blokujących 

i zaburzających zdrowe życie.  

Program wychowawczo-profilaktyczny jest współtworzony przez wszystkich członków społeczności 

szkolnej: uczniów, rodziców, dyrektora oraz wszystkich nauczycieli. Za realizację programu 

wychowawczo-profilaktycznego odpowiedzialni są wszyscy nauczyciele, wychowawcy, rodzice i 

uczniowie. Tworzenie programu wychowawczo-profilaktycznego zostało poprzedzone diagnozą potrzeb 

naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia. Szkoła wspiera rozwój 

każdego ucznia, jego sfery intelektualnej, emocjonalnej, społecznej zgodnie z jego możliwościami.  

W realizacji zadań wychowawczych dążymy do jednolitości oddziaływań rodziców i szkoły. Wszyscy 

pracownicy szkoły są wychowawcami–wychowują swoją osobowością i zachowaniem. Szkoła rozwija 

zainteresowania uczniów oraz przeciwdziała niepowodzeniom szkolnym (zainteresowanie nauką 

szkolną),wspomaga rozwój moralny uczniów (poszanowanie norm, wartości i autorytetów),stwarza 

uczniom możliwości przynależenia do pozytywnych grup rówieśniczych: kół zainteresowań, zespołów 

sportowych, muzycznych itp. Działalność profilaktyczna szkoły pozostaje w związku z działalnością 

profilaktyczną w środowisku lokalnym – odgrywa ono istotną rolę w kształtowaniu osobowości ucznia, 

jest także pomocne w kształtowaniu odpowiednich postaw moralnych i przygotowaniu wychowanków do 

dokonywania właściwych i przemyślanych wyborów. 

 

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

występujących w środowisku szkoły, z uwzględnieniem:  

- wyników ewaluacji wewnętrznej dotyczącej, profilaktyki agresji i przemocy oraz podniesienia poziomu 

bezpieczeństwa w szkole (2018/2019) 

- wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora, 

- wniosków i analiz z pracy zespołów zadaniowych i zespołów przedmiotowych, 
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- wniosków z doraźnych spotkań zespołów wychowawczych, 

- obserwacji i rozmów z nauczycielami, wychowawcami, pedagogami i psychologami oraz wniosków 

zawartych w sprawozdaniach szkolnych, 

- koncepcji funkcjonowania i rozwoju szkoły, 

- uwag, spostrzeżeń, wniosków nauczycieli, uczniów, rodziców zgłaszanych podczas spotkań z 

przedstawicielami Rady Rodziców (2018/2019). 
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KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA ŚRODOWISKA  

WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 

Szkoła Podstawowa w Baranowie cieszy się bardzo dobrą opinią w środowisku, ponieważ jest 

otwarta na współpracę z rodzicami i społecznością lokalną.  Sprzyja karierze edukacyjnej  uczniów 

poprzez stosowanie nowoczesnych metod nauczania oraz udział w  różnorodnych konkursach, 

akcjach i projektach edukacyjnych. Kładzie nacisk na wszechstronny rozwój swoich uczniów oraz 

profilaktykę. Ma kreatywnych, życzliwych, profesjonalnych nauczycieli, którzy ustawicznie się 

doskonalą, biorąc udział w konferencjach, kursach i szkoleniach. Duża grupa podopiecznych 

nastawiona jest  na pracę na rzecz innych, co widać w wielu akcjach podejmowanych z ich inicjatywy 

i przy współpracy z nimi w ramach pracy Samorządu Uczniowskiego i Woluntariatu Szkolnego. 

 Nasza szkoła charakteryzuje się stosunkowo niską ilością zachowań ryzykownych uczniów. W 

wyniku przeprowadzonej diagnozy stwierdzono występowanie następujących czynników 

ryzykownego zachowania, o różnym nasileniu: 

- duża ilość uczniów mających trudności w nauce 

- rosnąca ilość uczniów z deficytami funkcji poznawczych , opiniami z poradni 

- niewystarczające umiejętności wychowawcze rodziców 

- spóźnienia 

- stosowanie wulgaryzmów,  

- zachowania agresywne, 

- wykorzystywanie telefonów komórkowych i innych elektronicznych urządzeń w celach   społecznie 

nieakceptowanych, 

 - wykorzystywanie Internetu i mediów społecznościowych niezgodne z ogólnie przyjętymi zasadami 

etycznymi. 

Czynnikami chroniącymi w warunkach naszej szkoły są: 

-  kontrolowanie zachowań uczniów przez rodziców i nauczycieli;  

 uczestnictwo  rodziców w życiu szkoły. 

-  wspieranie uczniów w trudnościach i poprawianie ich relacji z osobami dla  

 nich ważnymi (członkowie rodziny, nauczyciele, koledzy i koleżanki). 

-  dostęp do zorganizowanych zajęć pozalekcyjnych. 

-  dobry i bezpieczny klimat w szkole (wsparcie ze strony nauczycieli i 

wychowawców, więź ze szkołą, organizacja zajęć/warsztatów/kampanii  

przeciwdziałającym zagrożeniom).  

-  zwracanie uwagi na indywidualne cechy i zdolności uczniów. 
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USTALENIE WARTOŚCI UZNAWANYCH PRZEZ SPOŁECZNOŚĆ 

SZKOLNĄ 

Wśród społeczności szkolnej wyłonione zostały wspólne i niesprzeczne ze sobą wartości, mianowicie 

są to: zdrowie, prawda, miłość, tolerancja, przyjaźń, dobro, wiara, lojalność, odwaga, szczerość, 

sprawiedliwość, zdobywanie wiedzy, samorealizacja, pozytywny stosunek do ludzi, szczęście, życie 

rodzinne, szacunek do innych. 

 

MODEL ABSOLWENTA 

Dążeniem szkoły jest przygotowanie uczniów do efektywnego funkcjonowania w życiu społecznym 

oraz podejmowania samodzielnych decyzji w poczuciu odpowiedzialności za własny rozwój. 

Absolwent Szkoły Podstawowej w Baranowie powinien: 

1. Znać swoje mocne i słabe strony. 

2. Mieć poczucie własnej wartości i dążyć do osiągnięcia sukcesu.  

3. Umieć formułować i wyrażać swoje myśli oraz zastosować w praktyce   

      wiedzę i umiejętności nabyte w trakcie nauki w szkole. 

4. Być twórczym i dociekliwym. 

5. Zachowywać postawy moralne i patriotyczne. 

6. Szanować dziedzictwo kulturowe własnego regionu i ojczyzny. 

7. Być uczciwym, prawdomównym i odpowiedzialnym. 

8. Znać i stosować normy dobrego zachowania. 

9. Znać i rozumieć zasady współżycia społecznego. 

10. Być optymistycznymi otwartym na innych. 

11. Potrafić konstruktywnie rozwiązywać pojawiające się problemy oraz  

     trudności. 

12. Potrafić przyjmować odpowiedzialność za swoje postępowanie. 

13. Być partnerem we wspólnej pracy. 

14. Dbać o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, prowadzić aktywny tryb życia. 

15. Pielęgnować i podtrzymywać więzi rodzinne.  
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CELE OGÓLNE I SZCZEGÓŁOWE 

 

Szkoła prowadzi systematyczną działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i 

profilaktyczną wśród uczniów i ich rodziców, wśród nauczycieli, wychowawców i innych 

pracowników szkoły w celu przeciwdziałania nałogom. Działalność ta obejmuje działania 

uprzedzające, oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności, w celu 

przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem środków 

odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych, nowych substancji 

psychoaktywnych przez uczniów i wychowanków, charakteryzujących się nieprzestrzeganiem 

przyjętych dla danego wieku zwyczajowych norm i wymagań, niosących ryzyko negatywnych 

konsekwencji dla zdrowia fizycznego i psychicznego ucznia lub wychowanka oraz jego otoczenia 

społecznego. 

 

Cele główne: 

Działalność wychowawczo-profilaktyczna w szkole i placówce 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; 

5) wszechstronnego, harmonijnego rozwoju emocjonalnego i   

 społecznego  ucznia (rodzina, szkoła, środowisko lokalne); 

6) właściwych postaw wobec zdrowia fizycznego i psychicznego; 
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7) zaznajomienia z zagrożeniami bezpieczeństwa i zdrowia oraz uczenia 

 prawidłowych reakcji na te zagrożenia; 

8) edukacji uczniów, rodziców i pracowników szkoły w zakresie  

uzależnień (alkohol, narkotyki, dopalacze, papierosy, e-papierosy leki psychotropowe); 

9) przeciwdziałaniu przemocy i agresji.; 

10) współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; 

11) kształtowaniu wśród uczniów postawy tolerancji i otwartości wobec  

 odmienności przekonań, postaw i wartości; 

 

Cele szczegółowe: 

1) Budowanie postawy prozdrowotnej i zdrowego stylu życia. 

2) Kształtowanie hierarchii systemu wartości, w którym zdrowie należy do  

  jednych z najważniejszych wartości w życiu. 

3) Wzmacnianie wśród uczniów i wychowanków więzi ze szkołą lub  

  placówką oraz społecznością lokalną. 

4) Kształtowanie przyjaznego klimatu w szkole lub placówce, budowanie 

prawidłowych relacji rówieśniczych oraz relacji uczniów i nauczycieli, wychowanków i 

wychowawców, a także nauczycieli, wychowawców i rodziców lub opiekunów, w tym 

wzmacnianie więzi z rówieśnikami oraz nauczycielami i wychowawcami. 

5) Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i  

  wychowawców  oraz rodziców lub opiekunów. 

6) Modelowanie postaw prozdrowotnych i prospołecznych. 

7) Wychowanie do wartości. Kształtowanie postaw. 

8) Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. 

9) Wzmacnianie poczucia własnej wartości. 

10) Wykształcenie asertywnych postaw zachowań uczniów. 

11) Ograniczenie zachowań agresywnych i przemocy w szkole. 

12) Wzbudzanie w uczniach poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie. 

13) Rozpoznawanie oznak stresu oraz sposobów radzenia sobie z nim. 

14)  Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z napięciem pojawiającym się w trudnych sytuacjach.  

15)  Kształtowanie i wzmacnianie norm przeciwnych używaniu środków i substancji 

uzależniających przez uczniów i wychowanków, a także  norm przeciwnych podejmowaniu innych 
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zachowań ryzykownych; 

16)  Doskonalenie zawodowe nauczycieli i wychowawców w zakresie realizacji szkolnej 

interwencji profilaktycznej w przypadku podejmowania przez  uczniów i wychowanków zachowań  

ryzykownych; 

17)  Propagowanie zdrowego stylu życia; 

18)  Wskazywanie pożądanych wzorców zachowań, ograniczenie zjawisk agresji wśród uczniów; 

19)  Wskazywanie konstruktywnych sposobów spędzania wolnego czasu. 

 

PLAN DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

I Harmonogram uroczystości szkolnych 

Lp. Uroczystości/imprezy Data  Zasięg 

1 Pasowanie na ucznia klasy I 15 października  I-VIII 

2 Święto pieczonego ziemniaka 9 października  I-III 

3 Konkurs „Poezjo, jakie Twe imię?” 5 listopada I-VIII 

4  Akademia z okazji Święta Niepodległości  listopad IV- VIII 

5. Jasełka grudzień 0 - VIII 

6  Akademia z okazji Dnia Babci i Dziadka styczeń O. Przedszk. 

I-III 

7 Bal karnawałowy  luty O. Przedszk. 

I-VIII 

8 Walentynki  luty O. Przedszk. 

I-VIII  

9 Pierwszy dzień wiosny  marzec O. Przedszk. 

I-VIII 

10 Akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja maj IV- VIII 

11 Akademia z okazji Dnia Rodziny czerwiec O. Przedszk. 

I-VIII 

12 Uroczyste zakończenie roku szkolnego  czerwiec O. Przedszk. 

I-VIII 
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II Integracja i bezpieczeństwo 

Zadanie 

szczegółowe 

Uczeń zna, wie, potrafi Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Kształtowanie 

tolerancyjnych 

postaw wobec 

innych 

2. Rozumie prawo do 

odmienności 

kulturowej, religijnej;    

3. Nie wartościuje ludzi 

na lepszych i gorszych;  

4. Szanuje odmienne 

obyczaje 

5. Dostrzega potrzeby 

własne i innych 

1. Pogadanki na 

lekcjach 

wychowawczych; 

2. Organizowanie zajęć 

integracyjnych, 

klasowych; 

3. Organizowanie 

pomocy koleżeńskiej, 

4. Wolontariat szkolny 

5. Przedstawienia 

edukacyjno-

profilaktyczne. 

Wychowawcy 

klas, katecheta, 

na lekcjach 

WDŻWR 

Wg planu 

pracy 

2. Kształtowanie 

postaw 

odpowiadający

ch przyjętym 

normom 

1. Zna prawa i obowiązki; 

2. Szanuje kolegów i  

dorosłych; 

3. Potrafi komunikować 

się z innymi. 

4. Zachowuje się 

kulturalnie i z 

godnością. 

1. Ćwiczenia w 

posługiwaniu się 

komunikatami typu 

JA;  

2. Wdrażanie do 

używania form 

grzecznościowych i 

kulturalnego 

zachowania 

Wszyscy 

nauczyciele Jw. 

Cały rok 

3. Negocjacyjne 

rozwiązywanie 

konfliktów 

1. Argumentuje swoje 

zdanie i potrafi przyjąć 

słuszne argumenty; 

2. Dostrzega wartość 

pokojowego 

rozwiązywania 

1. Wdrażanie do kultury 

rozmowy i dyskusji 

na wszystkich 

lekcjach; 

2. Zawieranie 

kontraktów 

klasowych i 

odwoływanie się do 

tych zapisów; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

pedagog 

Cały rok 
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4. Kształtowanie 

odpowiedzialn

ości za siebie i 

za innych 

1. Zna i przestrzega 

zapisów statutu i 

szkolnych 

regulaminów; 

2. Bierze 

odpowiedzialność za 

własne postępowania;   

3. Wspiera słabszych, 

4.Ostrzega o 

niebezpieczeństwie  

4. Udziela pierwszej 

pomocy (powiadamia 

dorosłych o 

zdarzeniu);  

5. Zachowuje ostrożność 

w stosunku do obcych 

osób i nieznanych 

zwierząt,   

6. Zna podstawowe 

przepisy o ruchu 

drogowym 

1. Zapoznanie ze 

szkolnymi 

regulaminami;  

2. Zapoznanie z planem 

ewakuacji szkoły, 

sygnałami 

alarmowymi, 

instrukcją 

zachowania w razie 

ewakuacji; 

3. Zapoznanie z 

przepisami bhp na 

zajęciach szkolnych 

4. Pogadanki, dyskusje, 

scenki sytuacyjne, 

film; 

5. Zapoznanie z 

przepisami ruchu 

drogowego; 

6. Udział w konkursach, 

quizach itp. 

7. Organizowanie 

szkoleń i egzaminów 

na karty rowerowe/ 

motorowerowej 

Wychowawcy 

klas, 

pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pielęgniarka, 

lekarz,  

Kl. IV-VIII  
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III Zdrowy styl życia 

Zadanie szczegółowe Uczeń zna, wie, potrafi Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Dbanie o higienę 

osobistą i higienę 

otoczenia  

Uczeń dba o higienę 

osobistą oraz  higienę 

otoczenia 

1. Przypomnienie 

zapisów statutu 

2. Wykazanie 

wpływu właściwej 

higieny na 

zdrowie; 

3. Określenie i 

egzekwowanie 

obowiązków 

dyżurnego; 

4. Udział w akcji 

„Sprzątanie 

świata”  

Wychowawcy 

klas, pedagog, 

nauczyciele 

przedmiotów, 

pielęgniarka, 

lekarz, 

Cały rok 

2. Promowanie 

zdrowego stylu 

życia 

1. Zna znaczenie 

wypoczynku 

czynnego dla 

zachowania 

sprawności fizycznej 

2. Potrafi właściwie 

rozplanować naukę i 

wypoczynek 

3. Zdrowo i regularnie 

się odżywia 

4. Zna niekorzystny 

wpływ  „fast food” 

1. Pogadanka na 

temat zdrowego 

stylu życia 

2. Zachęcanie do 

lektury 

3. Zajęcia w ramach 

przyrody/biologii 

4. Spotkanie z 

pielęgniarką  

5. Organizowanie i 

udział w 

zawodach 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przyrody 

biologii, wf, 

pielęgniarka,  

Wg planu 

3. Uświadomienie 

konieczności 

ochrony 

środowiska 

naturalnego 

1. Potrafi wskazać 

przyczyny i skutki 

zanieczyszczeń 

2. Dostrzega wpływ 

zanieczyszczeń na 

stan środowiska i 

zdrowotność 

organizmów żywych 

3. Szanuje wszystkie 

elementy przyrody 

1. Pogadanki w 

ramach 

obowiązkowych 

zajęć 

2. Wycieczki po 

okolicy 

3. Oglądanie filmów  

4. Organizowanie 

konkursów wiedzy 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przyrody 

biologii, chemii 

geografii i inni  

Wg planu 
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4. Postępowanie 

zgodne z 

zasadami 

profilaktyki 

1. Zna rodzaje zagrożeń 

dotyczących 

uzależnień, 

przejawów agresji, 

rozumie ich skutki; 

2. Unika zachowań 

zagrażających 

zdrowiu i życiu; 

3. Zgłasza dostrzeżone 

zagrożenia; 

 

1. Realizacja działań 

w zakresie 

Programu 

Profilaktycznego 

Wszyscy 

nauczyciele  

Cały rok 

 

IV Kultura i tradycja 

Zadanie szczegółowe Uczeń zna, wie, potrafi Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Poznawanie 

kultury i tradycji 

własnego regionu, 

innych regionów 

Polski i krajów 

UE 

1. Uczestniczy w 

uroczystościach 

szkolnych; 

2. Zna symbole 

narodowe, zna i 

odwiedza miejsca 

pamięci narodowej; 

3. Współtworzy tradycje 

szkoły; 

4. Uczestniczy w 

zajęciach 

pozalekcyjnych 

1. Organizowanie 

uroczystości 

klasowych, 

szkolnych; 

2. Organizowanie 

rajdów i 

wycieczek; 

3. Opieka nad 

miejscami 

pamięci; 

4. Odkrywanie i 

dokumentowanie i 

promowanie 

zwyczajów, 

tradycji, historii 

regionu; 

5. Organizowanie 

konkursów 

6. wiedzy i 

artystycznych. 

Wychowawcy, 

nauczyciele , w 

tym 

szczególnie 

plastyki, 

muzyki, 

historii, 

języków: 

polskiego i 

obcych 

Wg planów 

pracy 

2. Uczestnictwo w 

życiu 

kulturalnym 

1. Korzysta z 

dostępnych dóbr 

kultury; 

2. Potrafi podjąć 

dyskusję, wyrazić 

1. Organizowanie 

wyjazdów do 

kina, teatru, na 

wycieczki, rajdy; 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

historii, języka 

polskiego, inni 

nauczyciele. 

Wg planów 

pracy 
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własne poglądy, 

opinie; 

3. Identyfikuje się ze 

swoją miejscowością, 

regionem, krajem; 

4. Odczuwa dumę z 

dorobku kulturowego 

swojego kraju; 

5. Współtworzy i 

promuje nowe 

tradycje. 

2. Organizowanie 

warsztatowych 

zajęć 

pozalekcyjnych; 

3. Zakładanie 

kronik, 

gromadzenie 

zbiorów, zdjęć itp. 

 

V Organizowanie wolnego czasu 

Zadanie szczegółowe Uczeń zna, wie, potrafi Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Rozwijanie 

zainteresowań 

turystyczno- 

krajoznawczych 

1. Uczestniczy w 

rajdach, wycieczkach, 

zielonej szkole 

2. Współtworzy trasę i 

program zajęć 

pozaszkolnych 

3. Rozwija posiadaną 

wiedzę, pożytecznie 

spędza czas; 

4. Poznaje walory 

turystyczno-

krajoznawcze Polski 

5. Potrafi 

współpracować i 

przebywać w grupie; 

1. Organizowanie 

rajdów, biwaków, 

wycieczek; 

2. Wspólne 

planowanie, 

opracowywanie 

tras i programów; 

3. Analizowanie 

ofert 

turystycznych, 

mapy, atlasów, 

poszukiwanie 

informacji; 

Wychowawcy 

klas, 

nauczyciele 

przedmiotów , 

Wg planów 

pracy 

2. Rozwijanie 

zdolności 

organizacyjnych 

1. Wie jak przygotować 

się do podróży  

2. Uczestniczy w 

organizacji wyjazdu 

3. Planuje program 

pobytu 

4. Uczestniczy w 

wycieczce 

 Wychowawcy, 

inni 

nauczyciele 

Wg planów 

pracy 



15 
 

3. Wdrażanie do 

poszukiwania 

ciekawych form 

spędzania 

wolnego czasu 

1. Wartościuje różne 

formy spędzania 

wolnego czasu; 

2. Wzbogaca swoją 

dotychczasową 

wiedzę 

3. Rozszerza swoje 

zainteresowania  

4. Uczy się przebywania 

w grupie i współpracy 

 Wychowawcy i 

inni 

nauczyciele, 

organizatorzy 

zajęć 

pozaszkolnych  

Wg planów 

pracy 

 

VI Orientacja zawodowa 

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Diagnozowanie 

zapotrzebowania 

poszczególnych uczniów 

na informacje edukacyjne 

i zawodowe oraz pomoc w 

planowaniu kształcenia 

kariery zawodowej; 

Indywidualnie dla 

uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną oraz 

uczniów 

zainteresowanych pomocą 

Doradca zawodowy Na bieżąco 

2. Prowadzenie 

indywidualnych 

konsultacji dla młodzieży i 

rodziców 

Doradca, wychowawcy 

klas, pedagog 

Wg potrzeb 

3. Udostępnianie u pedagoga 

szkolnego bazy 

informacyjnej dotyczącej 

przyszłej edukacji i pracy 

zawodowej, w formie 

wirtualnej np. informator 

szkól 

ponadpodstawowych, 

czasopisma 

Pedagog Wg potrzeb 

4. Prowadzenie zajęć 

przygotowujących 

uczniów do świadomego 

planowania kariery i 

podjęcia roli zawodowej 

Indywidualnie dla 

uczniów objętych pomocą 

psychologiczno-

pedagogiczną oraz 

warstwowo w klasach 

VIII 

Wychowawca lub doradca 

zawodowy 

Klasa VIII 
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5. Omówienie dokumentacji i 

kryteriów (logowanie 

internetowe) przyjęć 

uczniów klas VIII 

Nauczyciel informatyki i 

wychowawcy klas 

Marzec-maj 2020 

6. Informowanie o 

organizowanych 

„Otwartych dniach Szkół 

Ponadpodstawowych” 

Kontakt z dyrekcją szkół 

ponadpodstawowych 

Wychowawcy, doradca 

zawodowy 

W zależności od 

możliwości i 

potrzeb uczniów 

7. Sprawozdanie z 

planowanych i 

realizowanych zadań 

 Wychowawcy klas VIII Wg ustalonego 

terminu 

8. Badanie „Losów 

Absolwentów” (wybór 

szkół 

ponadpodstawowych) 

Kontakt ze szkołami 

ponadpodstawowymi, 

dane z logowania 

Sekretarz szkoły, pedagog Wg ustalonego 

terminu 

 

VII Samorządność 

Zadanie szczegółowe Uczeń zna, wie, potrafi Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin 

realizacji 

1. Poznawanie zasad 

wyborczych 

1. Zna procedurę 

wyborów; 

2. Czynnie uczestniczy 

w wyborach  

3. Głosuje i bierze 

odpowiedzialność za 

swoją decyzje;  

4. Uczy się demokracji  

 

1. Opracowanie 

czytelnych 

regulaminów SU; 

2. Zapoznanie 

uczniów z 

ordynacją 

wyborczą 

3. Wspólne 

przygotowanie 

kart wyborczych  

Podsumowanie 

wyników 

wyborów i ich 

ocena. 

Opiekunowie 

SU, uczniowie 

X 2019 
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2. Współuczestniczenie 

w planowaniu SU 

1. Zgłasza własne 

propozycje; 

2. Argumentuje 

własne zdanie  

3. Deklaruje pomoc w 

realizacji 

4. Dostrzega swój 

wpływ na sprawy 

szkoły 

Zaproszenie 

wszystkich uczniów 

do składania 

propozycji planu 

pracy (następnie 

ustalenie najważniej 

szych i realnych 

zadań np. w drodze 

rankingu) 

 

Opiekunowie 

SU 

 IX-X 2019 

3. Kształtowanie 

poczucia własnej 

odpowiedzialności 

za realizacje 

zaplanowanych 

działań 

1. Współpracuje dla 

osiągnięcia celu; 

2. Dostrzega potrzebę 

kompromisowych 

rozwiązań 

3. Rozdziela zadania, 

planuje czas 

realizacji zadań, 

przewiduje efekty; 

4. Uczy się 

samodzielności i 

odpowiedzialności za 

realizację 

powierzonego 

zadania; 

5. Uczy cieszyć się z 

sukcesu i godzić z 

porażką. 

 

Nadzorowanie pracy 

uczniów z 

nastawieniem na dużą 

ich samodzielność; 

Opiekunowie 

SU, 

nauczyciele, 

rodzice  

Cały rok  

 

 

VIII Profilaktyka 

Zadanie szczegółowe Formy realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Profilaktyka 

dydaktyczno-

wychowawcza 

Diagnozowanie sytuacji dydaktyczno- 

wychowawczej uczniów 

Wychowawcy, 

pedagog 

Na bieżąco 

Zorganizowanie pomocy psychologiczno- 

pedagogicznej oraz bieżącej w nauce  zajęcia 

wyrównawcze 

Dyrektor, 

wychowawcy, 

pedagog 

IX 2019 
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Wspieranie uczniów podczas odrabiania lekcji 

na świetlicy szkolnej. 

Opiekunowie 

świetlicy  

Na bieżąco 

Przygotowanie oferty zajęć pozalekcyjnych Dyrektor, 

nauczyciele 

IX 2019 

Informowanie rodziców o formach i rodzajach 

pomocy oferowanej przez szkolę i instytucje 

wspierające 

Wychowawcy, 

pedagog 

Na bieżąco 

2. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

w czasie zajęć 

lekcyjnych, 

pozalekcyjnych 

oraz w drodze 

do szkoły 

Kontrola osób wchodzących na teren szkoły 

(legitymowanie, kierowanie w celu załatwienia 

sprawy) 

Woźna Cały rok 

Kontrolowanie uczniów w czasie przerw 

międzylekcyjnych oraz kontrola zachowań 

uczniów w toaletach 

Nauczyciele  Wg 

harmonogramu 

Nadzorowanie uczniów podczas powrotu do 

domu 

Nauczyciele, 

opiekun dzieci  

Cały rok wg 

harmonogramu 

Szkolenia i egzaminy na kartę rowerową Nauczyciel 

techniki, 

wychowawcy, 

koordynator 

wychowania 

komunikacyjnego 

Wg planu 

pracy 

Spotkanie z policją  Wychowawcy, 

pedagog szkolny 

Klasy I-VII 

IX 2019r. 

Wg ustalonego 

planu 

Zapoznanie z regulaminami pracowni oraz 

zachowania w szkole i drodze do szkoły 

Wychowawcy, 

koordynator 

wychowania 

komunikacyjnego 

i ds. 

bezpieczeństwa 

IX 2019r. 

Lekcje wychowawcze na temat bezpiecznych 

zabaw przy uwzględnieniu zmian w przepisach 

BHP 

Wychowawcy 

klas 

IX 2019r. 
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3. Rozwijanie 

umiejętności 

społecznych  

1. Dążenie do integracji dzieci i młodzieży w 

poszczególnych oddziałach 

2. Lekcje wychowawcze, pogadanki w 

klasach na temat:  

3. Skuteczna i poprawna komunikacja. 

4. Zachowanie w trudnych społecznie 

sytuacjach. 

5. Eliminowanie negatywnego wpływu 

niektórych grup społecznych. 

6. Kształtowanie postaw społecznych 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

Cały rok, 

według 

potrzeb 

4. Rozwój 

osobowości 

Pogadanki na temat postaw życiowych 

opartych na szacunku do siebie, poczuciu 

własnej wartości i poczuciu bezpieczeństwa 

Wychowawcy, 

pedagog 

Na bieżąco 

5. Dbanie o 

zdrowie i 

rozwój 

fizyczny 

1. Pogadanki na temat higieny osobistej 

2. Rozmowy o zdrowiu na podstawie filmów 

edukacyjnych 

Wychowawcy we 

współpracy z 

pielęgniarką, 

nauczycielem 

przyrody, 

biologii, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciel 

techniki i 

WDŻwR 

Według 

planów pracy 

6. Ugruntowywanie 

wiedzy i 

umiejętności u 

uczniów, ich 

rodziców lub 

opiekunów, 

nauczycieli i 

wychowawców z 

zakresu promocji 

zdrowia i 

zdrowego stylu 

życia 

1. Przybliżenie rodzicom zagadnień dot. 

wad postawy i metod ich korygowania. 

3. Zwracanie uwagi na prawidłowe siedzenie 

uczniów podczas zajęć. 3.Pogadanki na 

temat higieny osobistej. 

4. Rozmowy o zdrowiu na podstawie filmów 

edukacyjnych (np. sposoby zarażania się 

pasożytami skórnymi, higiena jamy 

ustnej). Analiza czynników 

chorobotwórczych, wywołujących 

choroby zakaźne. 

5. Poznanie przyczyn chorób alergicznych, 

układów  krążenia, nowotworowych; 

profilaktyka 

Wychowawcy we 

współpracy z 

pielęgniarką, 

nauczycielem 

przyrody, 

biologii, 

nauczyciele 

wychowania 

fizycznego, 

nauczyciel 

techniki i 

WDŻwR 

Według 

planów pracy 
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7. Sport i turystyka 

jako formy 

wypoczynku 

czynnego 

1. Wdrażanie do poznawania regionu i kraju. 

2. Poznawanie własnego regionu pod 

względem historycznym, geograficznym, 

przyrodniczym etnograficznym w trakcie 

wycieczek dydaktycznych i poznawczych 

wychowawcy 

klas,  Opiekun 

SKKT, 

opiekunowie kół 

zainteresowań, 

pedagog, n-1 

przyrody/biologii 

Wg planów 

pracy, na 

lekcjach 

przyrody, 

biologii  

8. Uświadomienie 

negatywnego 

wpływu nikotyny 

na zdrowie 

1. Przeprowadzenie pogadanki na temat 

szkodliwości palenia papierosów 

2. Zorganizowanie szkolnego 

konkursu plastycznego 

„Uzależnieniom mówimy Nie" 

3. Zorganizowanie spotkania z rodzicami 

Zorganizowanie szkolnego konkursu 

plastycznego 

Pedagog szkolny, 

n-1 plastyki 

Wychowawca w 

porozumieniu z 

pedagogiem SU, 

wychowawcy; 

I semestr 

2019 Według 

planu pracy 

Jw. wg. 

potrzeb 

9. Uświadomienie 

zagrożeń dla 

zdrowia, 

wynikających z 

używania 

narkotyków 

1. Lekcje wychowawcze na temat 

szkodliwości narkotyków, dopalaczy oraz 

zagrożenia zarażenia się wirusem HIV 

2. Zamieszczenie informacji o instytucjach i 

ośrodkach udzielających pomocy i 

wsparcia w walce z nałogiem (podanie nr 

telefonu zaufania) w szkole i na stronie 

internetowej szkoły 

Wychowawcy we 

współpracy z 

pedagogiem 

Klasy IV- VIII 

Pedagog 

Wg planu 

pracy 

10. Uświadomienie 

uczniom 

zagrożeń 

zdrowotnych i 

szkód 

społecznych, 

wynikających z 

picia alkoholu 

Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach 

wychowawczych na temat skutków 

indywidualnych i społecznych nadużywania 

alkoholu 

Pedagog, 

wychowawca 

Wg planu 

pracy 

11. Zapobieganie 

przemocy i 

agresji wśród 

uczniów 

1. Edukacja na temat odpowiedzialności 

karnej nieletnich 

2. Zaznajomienie uczniów z Konwencją 

Praw Dziecka 

3. Współpraca z policją, sądem, kuratorami 

sądowymi 

Pedagog we 

współpracy z 

policją 

Wychowawcy 

Pedagog, 

wychowawcy 

Wg planu 

pracy 
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12. Bezpieczeństwo 

w Internecie. 

Odpowiedzialne 

korzystanie z 

mediów 

społecznych. 

Przeprowadzenie lekcji na temat 

cyberprzemocy. Spektakle teatralne. 

Przeprowadzenie lekcji oraz akcji nt. 

bezpiecznego Internetu i etykiety. 

Wychowawcy, 

pedagog oraz 

nauczyciel 

informatyki 

Pedagog szkolny 

z wychowawcami 

klas IV-VIII 

Wg planów 

pracy 

13. Zapobieganie 

wagarom i 

używaniu przez 

uczniów 

wulgaryzmów 

1. Przeprowadzenie rozmów z uczniami i 

rodzicami na temat wagarowania 

2. Informowanie rodziców o 

nieusprawiedliwionych nieobecnościach 

ucznia 

3. Przeprowadzenie pogadanek na lekcjach 

wychowawczych na temat savoir-vivru 

4. Przypomnienie uczniom szkolnych 

kryteriów oceniania zachowania; 

5. Opracowanie i przyjęcie kontaktów 

klasowych 

Wychowawcy, 

pedagog 

Wychowawcy, 

nauczyciele 

Na bieżąco 

14. Wspieranie 

uczniów i 

rodziców 

1. Informowanie rodziców o możliwości 

starania się o pomoc socjalną (GOPS) 

2. Realizacja nieodpłatnych obiadów dla 

uczniów w trudnej sytuacji odmowej  

3. Informowanie rodziców o możliwości 

uzyskania pomocy materialnej na zakup 

podręczników dla dzieci 

4. Przekazanie rodzicom informacji o 

inwestycjach wspierających  

5. Zorganizowanie opieki świetlicowej dla 

uczniów oczekujących na zajęcia lub 

powrót do domu. 

6. Edukacja rodziców na temat 

oddziaływania dopalaczy na organizm 

młodego człowieka. 

Wychowawcy 

klas, pedagog 

Dyrektor, 

wychowawcy 

świetlicy, 

poradnia PP, 

pedagog, 

wychowawcy 

klas podczas 

spotkań z 

rodzicami  

Pierwsze 

spotkanie z 

rodzicami. Na  

bieżąco 

Według 

potrzeb na 

bieżąco IX 

2019 II 

semestr 

2019/2020 
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IX Wspieranie uczniów w ich indywidualnym rozwoju 

Zadanie szczegółowe Sposób realizacji Odpowiedzialni Termin realizacji 

1. Rozpoznawanie 

indywidualnych 

możliwości 

uczniów, ich 

potencjału. 

Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i kół 

zainteresowań 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

2. Rozwijanie 

zdolności 

matematycznych I 

cyfrowych 

uczniów, 

wyrównywanie 

braków w ramach 

kompetencji 

matematycznych 

1. Prowadzenie zajęć wyrównawczych I kół 

przedmiotowych 

2. Przygotowywanie uczniów do brania 

udziału w olimpiadach i konkursach(o 

różnym zasięgu). 

3. Organizowanie konkursów o zasięgu 

szkolnym i gminnym. 

4. Bezpieczne I celowe wykorzystanie 

technologii cyfrowo- informacyjne 

Nauczyciele 

przedmiotów 

ścisłych, 

szczególnie 

matematycy 

Cały rok 

3. Rozwijanie 

umiejętności 

korzystania z 

różnych źródeł 

wiedzy 

i doskonalenia 

własnych 

umiejętności. 

1. Organizowanie wycieczek, wyjazdów do 

muzeum, teatru, kina. 

2. Wykorzystywanie pracowni komputerowej, 

tablicy multimedialnej oraz sprzętu 

audiowizualnego. 

3. Wykorzystywanie zasobów bibliotecznych. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

4. Rozwijanie i 

wspieranie 

kreatywności 

uczniów. 

1. Indywidualne rozmowy z uczniami. 

2. Prelekcje, prezentacje nt. osób godnych 

naśladowania.  

3. Promowanie sylwetki Patrona 

szkoły(gazetki, poznawanie życiorysu, 

obchody rocznic śmierci  

i urodzin). 

4. Organizowanie spotkań z osobami 

godnymi naśladowania. 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 
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5. Wspomaganie 

uczniów 

w tworzeniu ich 

własnego systemu 

wartości. 

1. Indywidualne rozmowy z uczniami. 

2. Prelekcje, prezentacje nt. osób godnych 

naśladowania.  

3. Promowanie sylwetki Patrona 

szkoły(gazetki, poznawanie życiorysu, 

obchody rocznic śmierci  

i urodzin). 

Wszyscy 

nauczyciele 

Cały rok 

 

 

 

SPOSOBY EWALUACJI PROGROMU PROFILAKTYCZNO -

WYCHOWAWCZEGO 

 

1. Ewaluacja programu polega na systematycznym gromadzeniu informacji  

na temat prowadzonych działań, w celu ich modyfikacji i podnoszenia skuteczności programu 

wychowawczo-profilaktycznego. Ewaluacja przeprowadzana będzie poprzez:  

1) obserwację zachowań uczniów i zachodzących w tym zakresie zmian; 

2) analizę dokumentacji przeprowadzanie ankiet, kwestionariuszy  

wśród uczniów, rodziców i nauczycieli; 

3) rozmowy z rodzicami; 

4) wymianę spostrzeżeń w zespołach wychowawców i nauczycieli. 

2. Ewaluacja programu przeprowadzana będzie w każdym roku szkolnym. 

 

 

UWAGI KOŃCOWE 

 

Szczegółowe zasady dotyczące współżycia społecznego, norm zachowania w szkole, oraz konsekwencje 

ich naruszania zawarte są w Statucie Szkoły Podstawowej w Baranowie oraz w Procedurach Szkolnych.  

 

Szkoła dba o wystrój wnętrza, ład, porządek, dekorację ścian, wizualizację różnorodnych treści o 

charakterze wychowawczo - profilaktycznym, a także o otoczenie budynku szkolnego. 

Warto nadmienić, iż wszystkie działania objęte w Programie Wychowawczo - Profilaktycznym mają także 

na celu przeciwdziałanie zachowaniom suicydalnym. 
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Program Wychowawczo – Profilaktyczny Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Baranowie na rok 

szkolny 2019/2020 

 

- przyjęto uchwałą Rady Pedagogicznej nr 7/2019/2020 z dnia 12 września 2019 r. 

- przyjęto uchwałą Rady Rodziców nr 2/2019/2020 z dnia 11 września 2019 r. 

- w porozumieniu z Samorządem Uczniowskim z dnia 24 września 2019 r.  

 


