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I.  ISTOTA I ZAŁOŻENIA  PROGRAMU WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNEGO 
 

Rodzice są pierwszymi wychowawcami swoich dzieci, nauczyciele wspomagają ich 
wszechstronny i harmonijny rozwój, a uczeń akceptuje siebie i jest otwarty na potrzeby 
drugiego człowieka.  
 

I.WSTĘP 

            Głównym zadaniem szkoły obok nauczania jest wychowanie rozumiane jako proces 

wspomagania wychowanka w jego rozwoju, ukierunkowanym na osiągnięcie pełnej 

dojrzałości w sferach: fizycznej , psychicznej , społecznej i duchowej.  

Program zakłada wzmacnianie i uzupełnianie oddziaływań wychowawczych  przez działania z 

zakresu profilaktyki dzieci i młodzieży. 

Stawiamy na wychowanie do wartości, poczucie bezpieczeństwa, kształtowanie postaw 

patriotycznych i kompetencji społecznych.  

Zwracamy uwagę na współpracę wszystkich wychowawców , aby skutecznie wprowadzić 

wychowanka w świat wartości. 

Program kształtuje wszechstronny rozwój uczniów, łączy treści wychowania, nauczania i 

kształcenia – tworząc postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i 

społecznemu takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie 

własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawczą, kreatywność, 

przedsiębiorczość, kulturę osobistą, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania 

inicjatyw.  

Z wychowaniem nierozerwalnie związana jest profilaktyka, którą będziemy rozumieć jako 

ochronę młodzieży przed zagrożeniami zakłócającymi jej prawidłowy rozwój.  

Zasadniczy kierunek profilaktyki w naszej szkole to wzmacnianie czynników chroniących, 

stworzenie silnej koalicji : szkoła – dom – środowisko oraz osłabianie lub eliminowanie 

czynników ryzyka. Chcemy uczyć nasze dzieci i młodzież umiejętności wytyczania granic, 

zachęcić do  samodzielności, służyć oparciem w chwilach lęku i zwątpienia we własne siły, 

czuwać nad ich bezpieczeństwem oraz wyposażyć w niezbędną wiedzę dotyczącą 

współczesnych zagrożeń.  Innym, ważnym naszym zadaniem jest wspieranie i edukacja 

rodziców w ich trudnej roli. Proponujemy różne formy pomocy i pracy nad podnoszeniem 

umiejętności bycia rodzicem.  
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Planując realizację programu wychowawczo - profilaktycznego uwzględniamy adekwatność 

oddziaływań w stosunku do aktualnych problemów.  

Bierzemy pod uwagę uwarunkowania środowiskowe, etap rozwoju, na którym znajdują się 

nasi uczniowie oraz problemy w funkcjonowania wychowanków na bieżąco diagnozowane w 

pracy wychowawczej. 

Wychowawca zgodnie z diagnozą i potrzebami zdecyduje w jakim momencie pracy z dziećmi 

i młodzieżą będzie realizował określone treści programu. 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny opiera się na hierarchii wartości przyjętej przez Radę 

Pedagogiczną, Radę Rodziców, Samorząd Uczniowski oraz społeczność szkolną. Treści 

programu są spójne ze Statutem Szkoły, szkolnym zestawem programów nauczania, 

Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania, Koncepcją Pracy Szkoły, uwzględniają wymagania 

opisane w podstawie programowej i  priorytety ministerialne.  

Realizując Program Wychowawczo – Profilaktyczny kierujemy się słowami  H.J.M. Nouvena, 

który pisał o swoim Mistrzu: ,, …dał mi możność snucia rozważań na temat wolnego wyboru i 

podejmowania decyzji, ale stwierdził, że niektóre decyzje i wybory są lepsze niż inne, pozwolił 

mi znaleźć własną drogę, ale nie ukrył mapy, która ukazywała właściwy kierunek.” 
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2. Założenia Programu: 

 Czas realizacji: 

Program Wychowawczo - Profilaktyczny przeznaczony jest do realizacji w latach 

szkolnych 2017– 2025  z możliwością modyfikacji w zależności od zaistniałych potrzeb 

i sytuacji. 

 Odbiorcy Programu: 

- treści i działania wychowawcze skierowane do uczniów, 

- treści i działania profilaktyczne skierowane do uczniów, rodziców, nauczycieli i    

innych pracowników szkoły. 

 Co oferujemy w zakresie wychowania ? 

-  Szkoła wspiera rodzinę w dziedzinie wychowania. 

- Nauczyciele wspomagają rozwój osobowy ucznia we wszystkich sferach: fizycznej , 

psychicznej , społecznej i duchowej. 

- W szkole kładzie się nacisk na budzenie wrażliwości moralnej, wspomaganie uczniów 

w ich dążeniu do szukania celu w życiu, samodzielności osądów, rozwijanie 

wrażliwości na dobro, piękno słowa ojczystego i kulturę osobistą. 

- Uczniowie mają możliwość niesienia pomocy innym poprzez działalność w ramach 

Wolontariatu. 

- Szkoła dąży do kształtowania w uczniach szacunku dla dobra wspólnego, rodziny, 

społeczności lokalnej, państwowej, służy kształtowaniu u dzieci i młodzieży poczucia 

odpowiedzialności, a także do rozwijania patriotyzmu oraz poszanowania dla 

polskiego dziedzictwa kulturowego jako wartości o podstawowym znaczeniu. 

- Szkoła pomaga w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania o przyszłość, wskazując na 

rzetelną pracę i uczciwość jako wartości prowadzące do realizacji przyjętych celów 

poprzez rozwijanie ciekawości poznawczej, promocję przedsiębiorczości 

i kreatywności. 

- Nauczyciele i pracownicy szkoły oraz uczniowie tworzą postawę dialogu, opierając 

swe działania na konwencjach praw dziecka i człowieka. 

- Kryteria i sposób oceniania zachowania uczniów zawarty jest w Wewnątrzszkolnym 

Systemie Ocenienia. 
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 Co oferujemy w zakresie profilaktyki ? 

Program obejmuje przede wszystkim działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej 

określanej  jako uprzedzającej , skierowanej do wszystkich uczniów,  głównie 

promującej  zdrowy styl życia, zapobiegającej zagrożeniom,  rozwijającej  umiejętności 

radzenia sobie z wymogami życia. Podejmowane działania skupiają się wokół 

zagadnień związanych z rozwijaniem postawy dbałości o zdrowie własne i innych ludzi, 

umiejętności dokonywania świadomych wyborów. To również rozwijanie postawy 

asertywności, kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sytuacji 

przeżywania trudnych sytuacji życiowych. Stosujemy profilaktykę pozytywną, która 

kładzie nacisk na czynniki chroniące : promuje aktywność społeczną uczniów jako 

dobry wzór, rozwija umiejętności życiowe, wzmacnia relacje z rodzicami, buduje 

przyjazne środowisko. 

 Metody i formy realizacji programu: 

 metody pracy z uczniem: metody aktywne, warsztaty, gry i zabawy, dyskusje na 

forum grupy, scenki rodzajowe, twórczość dzieci (artystyczna, plastyczna, techniczna, 

muzyczna, teatralna, literacka, itp.), konkursy tematyczne, drama, wycieczki 

tematyczne, turystyczno- krajoznawcze, rajdy, filmy, przedstawienia, prelekcje, 

rozmowy z pedagogiem itp.;  

formy pracy z uczniem: praca w zespołach, praca w grupach, praca indywidualna; 

formy pracy z rodzicami ucznia: pedagogizacja rodziców w zakresie potrzeb dziecka z 

uwzględnieniem okresu rozwojowego, spotkania ogólne, konsultacje indywidualne,  

współpraca w przygotowaniu różnych imprez klasowych i szkolnych;  

rozwijanie działalności Samorządu Uczniowskiego: rozwijanie samorządności 

uczniów, wyrabianie poczucia odpowiedzialności za prawidłowe funkcjonowanie 

szkoły, rozwijanie inicjatywy uczniowskiej, poznanie i upowszechnienie praw i 

obowiązków ucznia. 

 Prowadzenie i realizatorzy:  

Program  Wychowawczo - Profilaktyczny realizowany jest przez Dyrekcję Szkoły, 

wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagoga, psychologa szkolnego i innych 

pracowników oraz instytucje wspomagające pracę szkoły.  

 

 Program realizowany będzie w ramach:  
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 zajęć z wychowawcą,  

 zajęć lekcyjnych, m. in. lekcje:  j. polskiego, historii, przyrody, biologii, 

geografii, edukacji dla bezpieczeństwa, WOS -u wychowania fizycznego, 

wychowania do życia w rodzinie, techniki, informatyki, 

 samorządowej działalności uczniów, 

 akademii, apeli profilaktycznych organizowanych przez Szkolny Teatr 

Profilaktyczny, 

 imprez klasowych i szkolnych, 

 spotkań z zaproszonymi gośćmi, 

 współpracy z instytucjami wspierającymi działalność wychowawczo – 

profilaktyczną w tym szczególnie Społeczny Ruch Trzeźwości w Pierzchnicy 

(organizowanie Szkolnych Dni Profilaktyki), 

 pedagogizacji rodziców, włączanie ich do współpracy ze szkołą, 

 udziału rodziców i nauczycieli w szkoleniach dot. wychowania i profilaktyki . 

 Współpraca z instytucjami: Policja, Straż Pożarna, Ośrodek Zdrowia, Poradnia 

Psychologiczno – Pedagogiczna w Chmielniku, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

Sąd Rodzinny. 

 Tworzenie harmonogramu działań na dany rok szkolny będzie poprzedzone diagnozą 

potrzeb naszych uczniów, ich problemów, możliwości oraz uwarunkowań otoczenia. 
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3. Podstawy Prawne Programu: 

 Konstytucja RP art. 72;  

 Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów 

Zjednoczonych (Dz.U. z 1991 r. Nr 120 poz. 526.); 

 Konwencja o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności (Dz.U. z 1993r. Nr 61 

poz. 284 ze zm.);  

 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 191); 

 Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty; 

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

alkoholizmowi; 

 Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego; 

 Ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii z dnia 29 lipca 2005;  

 Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, rozporządzenie dotyczące Niebieskiej 

Karty; 

 Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie; 

 Ustawy i rozporządzenia MEN (zwłaszcza Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo 

Oświatowe oraz 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, 

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

specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły 

policealnej);  

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad 

organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych 

przedszkolach, szkołach i placówkach; 

 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. poz.1249.); 
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 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji 

Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących 

szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach 

– „Bezpieczna+"; 

 Procedury postępowania nauczycieli i metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach 

zagrożenia dzieci oraz młodzieży przestępczością i demoralizacją, w szczególności: 

narkomanią, alkoholizmem, prostytucją. (Program Zapobiegania Niedostosowaniu 

Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży); 

 Statut Szkoły; 

 Koncepcja Pracy Szkoły. 
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II. SYLWETKA ABSOLWENTA SZKOŁY 

Uczeń kończący edukację w szkole podstawowej: 

 jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawach programowych, 

 jest kreatywny, przedsiębiorczy – radzi sobie w różnych sytuacjach – jest dociekliwy, 

samodzielny w myśleniu i działaniu i odpowiedzialny za własne wyniki w nauce, 

 potrafi prezentować swoje poglądy, 

 posiada określony system wartości, 

 reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej, 

 umie odnaleźć się we współczesnym świecie, przestrzega zasad tolerancji i 

prawdziwej komunikacji, 

 dąży do dalszego rozwoju, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności w praktyce, 

 jest przygotowany do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym 

kraju  i  Europy, 

 preferuje zdrowy styl życia oraz dyscyplinuje się w dbaniu o sprawność fizyczną, 

 potrafi korzystać z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych, 

 ma poczucie przynależności do społeczności szkolnej, środowiska, regionu, kraju                       

i świata, 

 szanuje tradycję i kulturę własnego narodu, a także innych nacji, 

 posługuje się podstawowymi urządzeniami medialnymi w zdobywaniu, 

dokumentowaniu i prezentowaniu wiedzy. 
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III. DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW 
 

Program Wychowawczo -  Profilaktyczny  tworzony jest w oparciu o systematycznie  

prowadzoną  diagnozę w środowisku szkolnym, na którą składają się: 

 analiza wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców, 

nauczycieli, 

 wnioski i rekomendacje zawarte w sprawozdaniu z działań wychowawczo –

profilaktycznych z danego roku szkolnego, 

 współpraca z pedagogiem szkolnym, 

  analiza dokumentów szkolnych (raport z ewaluacji wewnętrznej – badany obszar: 

ocena skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych w szkole  , dzienniki 

zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, protokoły Rad Pedagogicznych, protokoły Zespołu 

Wychowawczo -Profilaktycznego ), 

  obserwacje zachowania uczniów w szkole i na terenie wokół szkoły, 

  analiza uwag rodziców pod adresem szkoły zgłaszanych na zebraniach z 

wychowawcami klas oraz na spotkaniach Rady Rodziców, 

  analiza wyników badań ankietowych przeprowadzanych wśród uczniów, rodziców 

przez pracowników Ośrodka Profilaktyki i Terapii zapraszanych  przez Społeczny Ruch 

Trzeźwości w ramach Szkolnych Dni Profilaktyki organizowanych dwukrotnie w ciągu 

danego roku szkolnego, 

 wywiady na temat sytuacji rodzinnej wychowanków, 

 analiza frekwencji uczniów, 

 wywiady z nauczycielami, uczniami i rodzicami, 

 analiza sytuacji wychowawczo – opiekuńczej szkoły. 

W wyniku przeprowadzonej diagnozy wyodrębniono następujące problemy w 

funkcjonowaniu uczniów: 

 nadużywanie korzystania z telefonów komórkowych co ściśle związane jest z grami     

komputerowymi i nadmiernym przebywaniem w świecie wirtualnym, 

 lekceważenie obowiązków szkolnych (w tym wagary i spóźnienia), 

 brak motywacji do nauki, 

 agresja fizyczna i słowna, przemoc psychiczna (ośmieszanie, zaczepki, izolowanie), 
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 agresja elektroniczna, 

 palenie papierosów ( w tym e-papierosy), 

 eksperymentowanie ze środkami psychoaktywnymi, 

 wulgaryzacja języka, 

 braki w kulturze osobistej ( aroganckie i niestosowne zachowania). 

 

IV. CELE PROGRAMU 

 

1.  Cel główny 

 Wyrównywanie szans wszystkich uczniów poprzez  dążenie do wszechstronnego 

rozwoju ucznia ukierunkowanego na osiągnięcie pełnej dojrzałości w sferach: 

fizycznej , psychicznej , społecznej i duchowej. 

 

2.  Cele szczegółowe 

 Promowanie zdrowego, ekologicznego i bezpiecznego stylu życia. 

 Kształtowanie odpowiedzialnej i twórczej postawy wobec własnego życia. 

 Kształtowanie wzorców zachowań i zasad współżycia między ludźmi. 

 Przygotowanie do pełnienia obowiązków rodzinnych i obywatelskich w oparciu  o  

zasady demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności. 

 Kształtowanie świadomości narodowej i  postaw patriotycznych  oraz szacunku dla 

dziedzictwa narodowego. 

 Propagowanie postaw społecznych poprzez uwrażliwianie na potrzeby innych. 

 Zapobieganie zachowaniom ryzykownym wśród dzieci i młodzieży. 

 Podniesienie kompetencji uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie radzenia sobie w 

sytuacjach zagrożenia. 

 Indywidualizacja procesu dydaktyczno - wychowawczego ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych i młodzieży 

uzdolnionej, przy ścisłej współpracy z rodzicami. 
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                Dbając o realizację celów Programu Wychowawczo – Profilaktycznego 

przeprowadziliśmy wśród uczniów diagnozę w formie ankiety : ,,System wartości i normy w 

życiu dzieci i młodzieży”. Na podstawie wniosków określiliśmy wartości, którymi będziemy 

się kierować w procesie wychowawczo – profilaktycznym. 

 

3. Wartości i ich realizacja w procesie wychowawczo – profilaktycznym 

Wartości w procesie 

wychowania i 

profilaktyki 

Sytuacje wychowawczo - profilaktyczne 

PRAWDA 

 uczniowie szukają w różnorodnych źródłach odpowiedzi na 

problemy i zagadnienia pojawiające się w procesie 

dydaktycznym, 

 nauczyciele pomagają uczniom w kształtowaniu osobowości 

poprzez odkrywanie w sobie mocnych  i słabych cech; uczą 

odpowiedzialności za słowa   i czyny, wyrażania pozytywnych i 

negatywnych emocji, umożliwiają  i wspierają młodych w 

rozwoju ich zainteresowań; uświadamiają  o zagrożeniach 

związanych z uzależnieniami i chorobami                              

cywilizacyjnymi. 

PIĘKNO, ESTETYKA 

       uczniowie: 

 dążą do wysokiego poziomu kultury osobistej, 

 dbają o poprawność  i czystość języka polskiego  w życiu 

codziennym, podczas lekcji, przerw, wycieczek itp. 

 są zachęcani do lektury pozaszkolnej, mają kontakt z kulturą i 

sztuką, 

 uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych                                 

(np. wystawy, przedstawienia teatralne, filmy itp.), 

 uczniowie dbają o estetykę otoczenia – podejmują działania 

proekologiczne, 

 dostosowują wygląd i ubiór stosowny do sytuacji, dbają o 

higienę osobistą; 

SAMODZIELNOŚĆ                     

I PRACA NAD SOBĄ 

 nauczyciele pomagają uczniom w kształtowaniu osobowości 

poprzez rozbudzanie postaw przedsiębiorczych, ciekawości 

świata, kształcenie umiejętności samodzielnego 

rozwiązywania problemów, 

 uczniowie: 

 dokonują samooceny własnej pracy i zachowania, 

 potrafią przewidzieć konsekwencje swojego zachowania, 

 wypełniają  rzetelnie swoje obowiązki, 

 uczestniczą w wycieczkach, biwakach, rajdach i wykonują 
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działania związane z organizacją podobnych form wypoczynku, 

 promują ideę zdrowego trybu życia, 

 organizują imprezy klasowe i szkolne; 

RZETELNA PRACA 

 wychowawcy i nauczyciele nagradzają uczniów wykonujących 

bardzo dobrze obowiązki wg zasad ustalonych przez szkołę, 

 uczniowie zdobywają i poszerzają swoją wiedzę                                     

i umiejętności, 

  uczą się właściwie korzystać  z dostępnych źródeł wiedzy, są 

przy tym twórczy i aktywni (kształcą umiejętność krytycznego 

podejścia do źródła informacji), 

 pracownicy szkoły poprzez wzorce osobowe wpływają na 

prawidłowy stosunek uczniów do obowiązków i pracy; 

WRAŻLIWOŚĆ NA 

KRZYWDĘ INNYCH 

uczniowie: 

 uczestniczą w akcjach charytatywnych, 

 niosą pomoc innym w ramach Wolontariatu – wyrabiają 

zdolność dostrzegania potrzeb innych, 

 kształcą umiejętność empatii, 

 kształtują postawy wyrażające szacunek dla wartości 

demokratycznych i humanistycznych, 

 kształtują postawy sprzeciwu wobec przemocy, poszanowania 

wartości życia, godności ludzkiej, wolności, 

 umacniają postawy tolerancji i otwartości wobec odmiennych 

przekonań, postaw i systemów wartości, praw mniejszości 

narodowych, politycznych oraz religijnych; 

 

 

 

 

PATRIOTYZM I POCZUCIE 

WSPÓLNOTY LOKALNEJ 

 

 

 

 

 

        uczniowie: 

 uczestniczą w uroczystościach, rocznicach o charakterze 

patriotycznym i religijnym, 

 kształtują właściwą postawę wyrażająca szacunek wobec 

miejsc pamięci narodowej, 

 wdrażają się do odpowiedzialności obywatelskiej poprzez 

aktywny udział w pracach samorządu klasowego i 

uczniowskiego, 

 poznają patriotyczne postawy z literatury, historii, 

 organizują uroczystości związane z tradycjami szkoły ( m. in. 

Dzień Edukacji Narodowej, Święto Odzyskania Niepodległości, 

Święto Konstytucji 3-go Maja),  

 propagują znaczenie Polski w Europie i na świecie, 

 uczestniczą w życiu środowiska lokalnego - przygotowują i 

biorą udział w uroczystościach społecznych i patriotycznych. 
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V. TREŚCI PROGRAMOWE 

1. WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNE 

Uczniowie: 

 urzeczywistnianie wartości i przestrzeganie norm społecznych,  

 kształtowanie umiejętności rozpoznawania własnych cech osobowości, 

 dbałość o język i kulturę wypowiadania się,  

 kształtowanie postawy szacunku, zrozumienia, akceptacji i poszanowania innych 

kultur przy jednoczesnym zachowaniu poczucia wartości dziedzictwa kulturowego 

własnego narodu i własnej tożsamości, 

 kształtowanie szacunku dla środowiska przyrodniczego, motywowanie do działań na 

rzecz ochrony środowiska, rozwijanie zainteresowań ekologią,  

 kształtowanie postaw prozdrowotnych poprzez promowanie aktywnego i zdrowego 

stylu życia, 

 uczenie akceptowanych społecznie sposobów spędzania czasu wolnego, 

 uczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, np. 

umiejętności radzenia sobie ze stresem, nawiązywania i podtrzymywania dobrych 

kontaktów z ludźmi, odpierania presji otoczenia i grupy rówieśniczej, 

 motywowanie do podejmowania osobistych wyborów i postanowień, 

 kształtowanie umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania 

informacji z różnych źródeł, w sposób odpowiedzialny korzystania z technologii 

informacyjno – komunikacyjnych , 

 przekazanie rzetelnej i adekwatnej wiedzy o konsekwencjach zachowań ryzykownych. 

Rodzice: 

 podnoszenie wiedzy i umiejętności wychowawczych rodziców, 

 współudział rodziców w określaniu kierunków działań wychowawczo -

profilaktycznych,  

 współudział rodziców w rozwiązywaniu konfliktów pomiędzy uczniami, 

 pomoc rodzicom w rozwiązywaniu problemów dziecka. 

Nauczyciele: 

 prezentowanie prawidłowych wzorców zachowań przez nauczycieli (i innych 

pracowników szkoły), 

 podnoszenie wiedzy i doskonalenie kompetencji wychowawczych nauczycieli, 

 rozwijanie umiejętności dobrej współpracy na linii nauczyciele – rodzice, 

 wyciąganie odpowiednich konsekwencji przez nauczycieli w przypadku 

nieprawidłowych zachowań uczniów. 
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VI. OCZEKIWANE EFEKTY : 
 

1. Dbanie o  własne zdrowie fizyczne , psychiczne, duchowe. 

2. Właściwe organizowania czasu wolnego, 

3. Świadome i umiejętne korzystanie z komputera, Internetu, TV, 

4. Nauczenie się pozytywnych zachowań oraz właściwego postrzegania i rozumienia ludzi, 

5. Osiągnięcie umiejętności dokonywania wartościowych i sensownych wyborów w życiu, 

6. Podwyższenie wyników w nauce i wzrost frekwencji na zajęciach szkolnych, 

7. Zmniejszenie liczby zachowań ryzykownych podejmowanych przez dzieci i młodzież, 

8. Wzrost wiedzy i świadomości uczniów i ich rodziców na temat przemocy, uzależnień oraz 

ich przeciwdziałania,  

9. Zmniejszenie zjawiska przemocy, Cyberprzemocy wśród uczniów, 

10. Umiejętne radzenie sobie w sytuacjach zetknięcia się z przemocą i uzależnieniami, 

11. Prawidłowe reakcje w sytuacji zagrożenia. 

W wyniku realizacji Szkolnego Programu Wychowawczo - Profilaktycznego: 

Uczniowie: 

 zdobędą wiedzę na temat profilaktyki uzależnień, 

 zdobędą istotne umiejętności psychologiczne i społeczne, tj.: skuteczne odmawianie, 

asertywność, empatię, umiejętności komunikacyjne, 

 utrwalą postawę odrzucającą nałogi oraz przemoc i agresję, 

 zdobędą świadomość negatywnych skutków wynikających z nadmiernego 

przebywania w świecie wirtualnym. 

Rodzice: 

 usystematyzują swoją wiedzę na temat uzależnień i ich skutków, mechanizmów 

powstawania agresji i przemocy, 

 podwyższą swoje kompetencje wychowawcze i profilaktyczne, 

 zacieśni się współpraca nauczycieli, rodziców i środowiska lokalnego we wspólnych 

działaniach profilaktycznych. 

Nauczyciele: 

będą doskonalili swoje umiejętności i podnosili kompetencje  w działalności wychowawczo – 

profilaktycznej. 
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VI.HARMONOGRAM DZIAŁAŃ WYCHOWAWCZO - PROFILAKTYCZNYCH 

 

Harmonogram działań wychowawczo - profilaktycznych sporządza na dany rok szkolny 

Zespół Wychowawczo - Profilaktyczny we współpracy z pedagogiem szkolnym. 

Harmonogram działań stanowi  załącznik nr 1. 

Zadania do realizacji zostały wyodrębnione  w następujących sferach rozwoju ucznia: 

1. Sfera fizyczna 

2. Sfera intelektualna 

3. Sfera emocjonalna 

4. Sfera społeczna 

5. Sfera duchowa 

 

VII.EWALUACJA  I  MONITORING 

Cel ewaluacji : 

 Uzyskanie informacji zwrotnej o skuteczności realizowanego programu, 

 Kontrola realizacji programu, 

 Wykorzystanie wyników ewaluacji do wprowadzenia zmian w  Programie 

Wychowawczo -  Profilaktycznym. 

Metody i formy ewaluacji : 

 

 Ankiety ewaluacyjne po programach profilaktycznych, przeprowadzone wśród 

uczniów przez realizatorów programów, 

 Sprawozdania od realizatorów programów, 

 Sprawozdania z realizacji działań opiekuńczo-wychowawczych na zakończenie roku 

szkolnego, w tym Zespołu Wychowawczo - Profilaktycznego, pedagoga,  

 Kontrola wewnętrzna realizacji zadań – ocena realizacji zadań z harmonogramu do 

Programu Wychowawczo - Profilaktycznego każdego roku, 

  Tematyczne ankiety wynikające z bieżących potrzeb,  

 Analiza dokumentów (dzienniki, dokumentacja psychologiczno-pedagogiczna), 
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 Ankiety, wywiady, kwestionariusze. 

 Rozmowy z młodzieżą, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami,  innymi 

pracownikami szkoły. 

 Wyniki klasyfikacji i frekwencji w poszczególnych klasach, 

 Dyskusje i refleksje, wymiana informacji, spostrzeżeń i propozycji zmian, 

 Ocena okresowa i samoocena zachowania uczniów,  

 Rozmowy z młodzieżą, nauczycielami, wychowawcami, rodzicami,  innymi 

pracownikami szkoły. 

 

Monitorowanie realizacji planów pracy wychowawczo – profilaktycznej będzie się    

odbywać  poprzez: 

 obserwację zachowania uczniów przez nauczycieli w trakcie zajęć edukacyjnych, 

przerw i zajęć pozaszkolnych,  

 okresowe sprawdzanie realizacji harmonogramu planu pracy wychowawczej na dany 

rok szkolny, 

 kontrolowanie organizacji i przebiegu imprez i uroczystości szkolnych,  

 stosowanie aktywnych form na lekcjach wychowawczych dotyczących samooceny, 

samokontroli i współpracy uczniów, 

 sprawdzanie organizacji wycieczek szkolnych ( karty wycieczek, wpisy do dziennika)  

 spotkania z rodzicami w ramach wywiadówek i indywidualnych rozmów (tematyka 

zebrań, frekwencja, informacje o postępach uczniów i działaniu szkoły), 

 nadzorowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych (plany pracy, dzienniki), 

 przeprowadzanie przez nauczycieli, pedagoga szkolnego wywiadów środowiskowych 

dotyczących ucznia, 

 współpracę z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, 

 przyjęcie wniosków do planu pracy wychowawczej na kolejny rok szkolny. 
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