
 



WPROWADZENIE 

i natur
i dziedzinie wychowania. 

Program Wychowawczo-

W oparciu o Program Wychowawczo-

1.
2.
3.
4.

i az nauczycielami 
i wychowawcami. 

5. w zakresie budowania podmiotowych relacji z uczniami i wychowankami oraz ich rodzicami 
lub opiekunami . 

6. Wzmacnianie kompetencji wychowawczych nauczycieli i wychow
7. Rozwijanie i wspieranie 
8.

y
kompetencji komunikacji.  

Szkolny Program Wychowawczo-
w rozwoju oraz zapis -Pr

ryzyka, 

Szkolny Program Wychowawczo-



Profilaktyka uniwersalna

psychoaktywnych. Celem jest przeciwdzia

Profilaktyka selektywna
Inform

i
przygotowane do prowadzenia pomocy psychologicznej lub medycznej. 

1. (podstawa prawna) 

Szkolnego Programu Wychowawczo-
1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej uchwalona przez Zgromadzenie Narodowe 2 kwietnia 1997 r.  
2.
3. Konwencja o 

kwietnia 1991 r.- art. 3, 19, 28, 33  
4.
5. Karta Nauczyciela 
6.
7. arodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

8.  r. w sprawie zakre

9.
10. Program Profilaktyki Prorodzinn

11. r. 
12. r.
13. tytoniowych z dnia 9 listopada 1995 r.
14. r.
15.  r. z niejszymi zmianami).  



16.
  

17.
i 

18. mocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

19.

20.
21. lnego oraz 

ksz
22.
23. 989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, 

poz. 526). 
24. o oraz 

25. opieki dla dzieci 

U. z 2015 r. poz. 1113). 
26. -

27. -
- 

28.
29. Ustawy z dnia 26 listopada 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 19) 
30. , poz. 382).  
31. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1375). 
32.
33. Profilaktyka 

a



Przy opracowywaniu Szkolnego Programu Wychowawczo-

. 
. 

Wnioski z .

w sku. 
o-

profilaktycznego i Prog
a

z przejawami zacho

opiekun
klasach.  

.

1. nia i profilaktyki 

Wychowanie to 

-Profilaktycznego: 

1. Wspomaganie integralnego rozwoju 
2. ji 

nia (rodzina, przyjaciele). 
3.

4. - 

5. -
i dydaktycznych.  



6. wczej. 
7.

i 

1. Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia w sferze: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, aksjologicznej (
i 

2.
3. Zape ych form 

4. obszaru wychowawczego. 
5.
6.
7.
8. .
9.

wolontariatu. 
10. niom 

2. Misja i wizja Sz

- - 
 postrzegany . 



potraf
i 

m oraz samemu 

ia: dba o  

3. Sylwetka absolwenta 
Absolwent: 

, 
,

,
szanuje tradycje, symbole narodowe i religijne, 

,
, 

, 
-

, 
, 

jest uczciwy, s ,
, 

, 
, 

korzysta z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych, 
,  

y, 

jest ofiarny szlachetny uczestniczy w wolontariacie na rzecz ku 



4. Uczestnicy Programu wychowawczo-profilaktycznego 

mu: 

Rodzice: 

i 
-Profilaktyczny 

aktywnie ucz

ania czasu wolnego przez dzieci. 

Wychowawcy klas: 
sie, 

gram Wychowawczo- Profilaktyczny-klasy, 
- pr

obistej ucznia, 

-  specjalnych potrzebach edukacyjnych, 
formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 

realizacji, 
rodzicami, gdzie rogramowe i organizacyjne klasy, 

- pedago
GOPS). 



 dydaktycznych, 
pobytu w szkole, pod

zanych z 
problemami w nauce or

y nietolerancji, dyskryminacj

 wychowawczej i specjalistyczn
edukacyjne do specyficznych potrzeb ucznia, 

owawczo-

udzi

Pedagog i psycholog szkolny: 

oraz wsp
-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom, w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb, 

y



ncyjne w sytuacjach kryzysowych, 

no-pedagogicznej. 

5. Szczytnie 

ubstancji 
psychoaktywn  z zaburzeniami 

 Dzieci, gdzi
ubstancji 

I-VIII (w roku 2018-
2019)  badawczy 

nia trudne. 

Czynniki ryzyka: 

- 
- 
- 
b. uwarunkowania rodzinne: 
- 
- brak czytelnych granic i norm, 
- p. 
- 
- kontrola sytuacji w rodzinie, 
- rodzinie, 
- traumy urazy, choroby zaburzenia psychiczne, 
- 
- zinie), 
- 
c. uwarunkowania indywidualne (sfera osobista): 
- 



- niska samoocen
autoagresja), 
- 

a.
- 

- 
- 
b. uwarunkowania rodzinne: 
- akceptacja w rodzinie, 
- postawa rodzica, 
- struktura rodzinna,  
- 
c. uwarunkowania indywidualne (sfera osobista): 
- intelekt dziecka, 
- zdrowie, 
- 

przez: 

icami. 
Realizowanie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia w szkole. 

temu 
wychowawczego



Czynniki ryzyka Zadania:

Sfera 
osobistego 
rozwoju 

stresem
niska samoocena

wychowawczego, wzmocnienie systemy wychowawczego w 

wychowawczego
niskie kompetencje ro

konsultacje

wsparcie niewydolnej wychowawczo rodziny

dzieci alkoholu lub innych substancji wychowawcze i profilaktyczne

rodzinnych

brak czytelnych granic i norm, wzmocnienie systemy wychowawczego w 
rodzinie

przyzwolenie na uczestnictwo dziecka w 

emocjonalnie.
oraz wzmocnienie systemy wychowawczego w 
rodzinie

                   
informacyjne



bazowanie na pozytywach i wzmacnianie 
pozytywnych postaw

edukacyjne, 
profilaktyczne

informacyjne

nauczycieli w kwestii rozpoznawania substancji 
nauczycieli

zorce, 

by r
psychoaktywne, np.: cia artystyczne, wolontariatu. 

6. Analiza 

wychowawcy i dyrektora 

ania. W klasach IV na 
- 

klasach V-VIII, gdzie o ze
 z

tworzeniu planu wychowawczego klasy.Po analizie 



7. ZADANIA WYCHOWAWCZO-PROFILAKTYCZNE I FORMY REALIZACJI (tabelka-obszary- 

Obszar I Stymulowanie i wspieranie rozwoju ucznia w sferze: fizycznej, emocjonalnej, intelektualnej, aksjologicznej 
Zadania Odpowiedzialni 

pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu podstawach programowych z wszyscy nauczyciele

lekcje przedmiotowe.

wychowawcy dyrekcja nauczyciele 

klas IV VIII

informacji (w tym multimedialnych), edukacja informatyczna.
wszyscy nauczyciele

rozbudzanie ekspresji ruchowej, 
werbalnej i plastycznej,

podejmowanie n- el plastyki,
wychowawcy

wszyscy nauczyciele



indywidualizacja pracy na lekcjach..

wszyscy nauczyciele

samooceny i planowania 
rozwoju,

mocnych stron

stwarzanie sytuacji do prezentowania samooceny  i autorefleksji, 
wszyscy nauczyciele

pomoc uczniom z deficytami 
rozwojowymi, diagnozowanie 

pedagog , 
psycholog,
n- le terapeuci, 
rodzice,
wychowawcy,

klasowym

olimpiadach, konkursach przedmiotowych  i 
interdyscyplinarnych..

wszyscy nauczyciele



przygotowanie 
,

-
zainteresowania,

-
- charakteryzuje oczekiwane kompetencje wybranych kategorii 

-zawodowych i ich miejsce na rynku pracy,
-

rynku pracy.

doradca zawodowy

wolontariat
anie na rzecz grupy i jednostki,

akcjach i kampaniach.

wychowawcy, 
rodzice,
opiekun Klubu Wolontariatu

Zadania Odpowiedzialni 

rozwijanie odpowiedniej postawy 
szkole,

rodzice, pracownicy administracyjni,
wychowawcy,



tematyce prozdrowotnej,

,
zasadami 

pedagog, psycholog,
n- el plastyki,
wszyscy nauczyciele, wychowawcy

konsultacje w PPP,

spotkania z policjante

asertywnej.

pedagog,
psycholog, 
wychowawca,
n- el informatyki, 
wszyscy nauczyciele 

wychowanie komunikacyjne n- el wychowania komunikacyjnego
dyrektor,



spotkania informacyjne na temat bezpiecznego zachowania 

autokarowych,

spotkania z policjantem..

wszyscy nauczyciele

ekologicznej 

naturalnego

wychowawcy,
wszyscy nauczyciele

diagnoza rozpoznanie potrzeb wychowawczo-
w danym roku szkolnym.

pedagog szkolny, 
wychowawcy,
dyrekcja



ukierunkowana na podnoszenie 

i

edukacyjnych 

-li,

dostarczanie uczniom, rodzicom i nauczycielom informacji na temat:

z

-

- aktywizacja

dyrekcja, 
pedagog,
psycholog, 
wszyscy nauczyciele, 
wychowawcy, 

uniwersalna)
-
-

-
-
- cji w szkole, np. organizowanie 

szkolnych, wystaw prac, imprez 

edukacyjno-

dyrekcja, 
psycholog, 
pedagog, 
n-le terapeuci.



-

-
szkole, 

-

-
fizycznego,

sportowe jako alter

indywidualne, grupowe, warsztaty skierowane na dany problem 

(ze

(profilaktyka selektywna)

tj.:
-

spotkania z psychologiem o charakterze 
terapeutycznym,

tj.:
systematyczne spotkania wychowawcy z rodzicami,

wychowawcy, 
dyrekcja, 
psycholog, 
pedagog



psychoedukacyjnych o tematyce profilaktycznej. 

rozpoznano wczesne objawy 

psychoaktywnych (profilaktyka 

dyrekcja, 
rodzice, 
pedagog, 
psycholog, 
wychowawcy.

Zadania Odpowiedzialni



zapoznanie z przepisami bhp i innymi zagadnieniami 

spraw w szkole,
-

kontaktu z osobami obcymi.

wychowawcy, 
dyrekcja,
n-
pedagog, 

podczas gier, zabaw, wycieczek, i gier,
filmy dydaktyczne o w/w. tematyce,

gier komputerowych  itp.

dyrekcja, 
wychowawcy, 
bibliotekarze, 
pedagog



zapewnienie uczniom 
i ze

konkursy klasowe, szkoln

dyrekcja, pedagog, wychowawcy,    n-le 
techniki

promowanie aktywnych form 

Diagnoza

w

artystycznych (plastycznych, wokalnych, tanecznych),

rozpowszechnianie informacji 

lub spotkaniach z rodzicami.

podej

dyrekcja, 
wychowawcy,
bibliotekarze, 
psycholog, 
terapeuci, 
pedagog

ds. pomocy psychol-pedagog.

Zadania Odpowiedzialni

dyrekcja, 
wychowawcy, 
psycholog,



systematyczne zbieranie informacji i diagnozowanie potrzeb i 

oczekiwaniami ro

- wolontariat, 

informacyjnych, spotkania ze specjalistami (np. SANEPiD), 
warsztaty organizowane przez psychologa szkolnego np. dla 

-

-

-

pedagog,
rodzice.

dydaktyczno wychowawczym
WZO, Programem 

Wychowawczo-

o jego wynikach w nauce i zachowaniu na zebraniach 

i innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym, psychologiem, 

praca z dzieckiem w domu zgodnie z zaleceniami nauczyciela, 

wychowawcy,  
wszyscy nauczyciele,
rodzice



nacobezu przed  sprawdzianami),
szkolenia, warsztaty o tematyce zgodnej  z oczekiwaniami 

realizacji 
funkcji, wychowawczej i 

podnoszenie ich kompetencji i 

przez nich  u dzieci postawy 
prozdrowotnej.

dziecka,
korzystanie z pomocy pedagoga  i psychologa szkolnego                               

poradni  psychologiczno 

ucznia oraz potrzeby specjalistycznej diagnostyki 
psychologiczno-pedagogicznej , 

funkc

dziecka.

dyrektor,
wychowawcy,
pedagog,
psycholog



prozdrowotne i wolontariat

p.: 
udzielanie pierwszej pomocy, bezpieczny Internet.

rodzice, 
dyrekcja , 
wychowawcy.

Zadania Odpowiedzialni

godnej 

zez 

wychowawcy, 

wszyscy nauczyciele



fizycznej, podnoszenie poziomu 
ego 

zachowania

wyrabianie w  uczniach 
postawie roszczeniowej,

nauczania oraz poprawy 
szkolnym i rodzinnym,

wychowawcy, 
wszyscy nauczyciele, 
pedagog, 
wychowawcy klas, 
liderzy 

postawy akceptacji i tolerancji: 

pomocy

s

dyrekcja, 
wychowawcy, 

wyrabianie postawy 
za mienie 

-STOP!, 

wychowawcy,



interpersonalnych, 
uczenie zasad  i  norm dobrego kontaktu  oraz  budowanie 

- - -

propagowanie i nagradzanie kultury osobistej

niewerbalnych,

np. Przyjaciele 

wychowawcy, 
pedagog, 
rodzice, 

promowanie idei wolontariatu w ramach Klubu Wolontariatu

Wychowawcy

Opiekun Klubu Wolontariatu



Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni
1.
-
-

-
-
-wycieczki, biwaki,
-

-
- zacji czasu 
wolnego, 

wychowawcy,



II. Wspieranie rozwoju cech 

tworzenie w szkole atmosfery dobrego 

radzenia sobie ze 
stresem,

przejawianych 

-

agresywne, 
-
w -

1.

-

organizowanie og

1.

2.

3.

4.
5. Projektowanie tematyki poruszanej na godzinach wychowawczych, pod 

6. ramach 
realizowania podstawy programowej.

7. Wprowadzenie jasnego s

8.
kodeksu.

9.
w sytuacjach trudnych wychowawczo- egzek

10. -

dyrekcja,
wychowawca,
opiekun SU,
nauczyciele,

wychowawcy
pedagog
psycholog
terapeuci



konsultacje).
11.

GOPS, PCPR, OIK, MOS, MOW. 

lekcjach, w celu natychmiastowego 

oraz przestrzeganie zasad zwalniania ich z 

lekcjach.. 

konsekwencjami wagarowania. 

1.
zgodnie z 
19 lutego 2002 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne 

.). 
2.

frekwencji. 
3. Monitorowanie realizacji obowi

-
usprawiedliwienia).

4.

1.

wychowawca, 
na-le przedmiotowi,

j.w. 

pedagog szkolny
wychowawcy
dyrekcja



promowania ucznia do kolejnej klasy (tj. wymaganej frekwencji) na 

2.
3. as godziny wychowawczej. 

na przypadki wagarowania 1. Indywidualne rozmowy z uczniami.
2.
3.

w sytuacjach trudnych wychowawczo-

4.
Nieletnich.

5. W przy
ucznia-
Rodzinnego. 

wychowawca

wychowawca
pedagog szkolny



Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni

I. Diagnoza, w celu 

nauce:

nauce.

III. Wspomaganie 

efektywnej nauce.

1. Analizowanie opinii PPP.
2.
3. rozwoju intelektualnym i 

4.
5. Zasady oceniania. 
6.
7. Wywiady, kons

1. Organizowanie form pomocy psychologiczno- nauce 

- -

terapia Tomatis, Warnkego, itd.);
- inne formy pomocy psychologiczno- tyczno-

konsultacje, warsztaty;
-

2. - Terapeutycznych dla 

3. Opracowywanie Wielospecjalistycznej Oceny Funkcjonowania Ucznia.
4.

5.

1.
2.
3.

psycholog
pedagog
dyrekcja
wychowawcy
terapeuci
rodzice

psycholog,
pedagog,
dyrekcja,
wychowawcy,
terapeuci
rodzice

jw.
uczniowie



4. nauki i organizowania 

5. za

6.
7. odpowiednie warunki do nauki: 
8.

Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni

podstawy programowej 
Edukacja europejska-
Europejskiej. 

zawartych w Statucie SP z OI nr 2. 

wychowawcy
pedagog
psycholog
terapeuci



III. Tolerancja i szacunek wobec 

1.
2.

3.

1.

znoszenie barier architektonicznych w szkole,

specjalnie,

2.

3.
4.

wychowawcy
pedagog
psycholog
terapeuci



idei wolontariatu.
Zadania Odpowiedzialni

dziedzictwa narodowego wydarzenia w historii naszego kraju,

organizowanie wycieczek krajoznawczych do 

zapoznanie  z sylwetkami w

Szczytnian, opieka nad zaniedbanymi grobami, 

nie
poznanie muzyki polskiej 
hymniczne, patriotyczne

nauczyciel historii 
j. polskiego, 
religii,
muzyki, 
wychowawcy klas,
dyrekcja

Mazurskim
wycieczki edukacyjne do regionalnych miejsc 

Mazurskiej i innych wybranych przez  nauczycieli 

w uczucia szacunku do 
historii i tradycji regionu,

wychowawcy
nauczyciel historii,
przyrody



tworzenie jej tradycji szkolnym,

tablice informacyjne itp.),

organizowanie i  uczestniczenie w imprezach 

Wspieranie wypoczynku zimowego i letniego dzieci 
projekt 

wolontarystyczne;
Organizacja Szkolnych Dni Edukacji Globalnej

wszyscy nauczyciele,
wychowawcy ,
n-el religii,
n-el odpowiedzialny za 

n- le
n-le historii

wolontarystycznej

obywateli 

Regulamin SU, Konwencja o prawach dziecka i inne

procedurami demokratycznymi poprzez wybory do 

regulaminu,
organizowanie imprez klasowych i szkolnych

opiekun SU 
wychowawcy
opiekun Klubu 
Wolontariatu



Wolontariatu
uczniowskie projekty wychowawcze
promowanie akcji 

Obszar X: Doskonalenie kompetencji na
ryzykownym w ramach profilaktyki uniwersalnej.
Zadania Sposoby realizacji Odpowiedzialni

1. Propagowanie Informowanie nauczycieli o kursach, szkoleniach i konferencjach organizowanych poza 
dyrektor

2. Organizowanie 

doskonalenia 
zawodowego.

dyrektor

3. Propagowanie 
literatury 
profilaktyki 

ryzykownych.

pedagog
n-le biblioteki

4. Prelekcje, szkolenia 

szkolnej.

- otwartych w odpowiedzi na zapotrzebowanie oraz informacje dyrektor



8. EWALUACJA 

wychowawczych dom- 

m motywacji do 

1. Ewaluacja procesu realizacji zadania szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego  

Kryteria ewaluacji
Lp. 2017/2018 2018/2019 2019/2020

1. Programu 
wychowawczo- profilaktycznego.

-
profilaktycznego. wychowawczo-profilaktycznego, wprowadzenie 

2. potrzebami oczekiwaniami odniesieniu do programu wychowawczego klasy 
(dostosowanie do potrzeb).

3. realizacji programu.
sowanych przez 

trudnych (wzrost+/- spadek).

4. zachowania.

eg procesu, jak i 
-Profilaktycznego  

.

dokumentacji szkolnej (dzienniki lekcyjne, dzienniki pedagoga i 
pozalekcyjnych, sprawozdania) 



 



OBSZAR III: 

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU TERMIN



Obszar IV: 

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU TERMIN

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU REALIZACJI TERMIN



wagarom.

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU TERMIN

OBSZAR VII: Zapobieganie 



ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU TERMIN

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU TERMIN



oraz szerzenie idei wolontariatu.

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU TERMIN

ia 
zachowaniom ryzkownym w ramach profilaktyki uniwersalnej.

ZADANIE KRYTERIUM SUKCESU REALIZACJI TERMIN



OBSZARY

KLASA IV V VI VII VIII

I Diagnoza;

klasowego
II

III

IV

V

VI

VI


