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PODSTAWA  PRAWNA: 

 

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

− Ustawa Prawo Oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (DZ. U. 2017. poz. 59); 

− Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. U 2006 nr 97, poz. 674 ze zm.); 

− Powszechna Deklaracja Praw Człowieka z 10 grudnia 1948 r.; 

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

− Kodeks postępowania karnego – Art.304 (obowiązek zawiadomienia o przestępstwie) 

− Kodeks postępowania cywilnego- Art.572 (Dział II, rozdział 2) zawiadomienie sądu opiekuńczego 

− Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz 

kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U 2016, poz. 895 ); 

− Rozporządzenie MEN 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; 

− Ustawa Prawo oświatowe – od 1września 2019r. nowe brzmienie przepisu art.26 tej ustawy: Program wychowawczo-profilaktyczny opracowuje 

się na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie występujących w środowisku szkolnym potrzeb rozwojowych uczniów, w tym 

czynników chroniących i czynników ryzyka; 
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− Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej (Dz. U. 2013, 

poz. 532); 

− Rozporządzenie Men z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach 

systemu oświaty, działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej, w celu przeciwdziałania narkomanii; 

− Statut Szkoły. 

 

I Wstęp 

  Szkoła Podstawowa  im. Żołnierzy Września w Zespole Szkolno-Przedszkolnym zlokalizowana jest w Ćwiklicach niedaleko powiatu 

pszczyńskiego. 

W najbliższym otoczeniu znajdują się pola i las, co sprawia, że okolica jest przyjazna dzieciom. Na wsi oprócz szkoły znajduje się: kościół 

zabytkowy, filia poczty, OSP, sklepy spożywcze. Przed szkołą znajduje się Pomnik. Napis: ,,W Hołdzie Poległym Za Wolność Ojczyzny 1939-

1945 Społeczeństwo Pszczyny Wrzesień 1977”. Pod napisem tablica z informacją: ,,Ziemia z Mogił Poległych”. Wrzesień to nie tylko miesiąc 

rozpoczęcia kolejnego roku szkolnego, lecz także czas, w którym przypominamy o wydarzeniach historycznych związanych z Ojczyzną tą ,,dużą 

i małą”. Ten pomnik przypomina nam o zasłużonych ludziach, walczących w wielkiej sprawie. 

 Koncepcja wychowawczo - profilaktyczna  ujęta w tym programie opiera się na tradycji szkoły, pracy Samorządu Uczniowskiego, działaniach 

grup wiekowych. Właściwe wywiązywanie się z obowiązków szkolnych, kształcenie poczucia odpowiedzialności, funkcjonowanie w grupie 

i współpraca z rówieśnikami powinny być priorytetami. W szkole uczniowie winni kształcić swoje umiejętności, aby lepiej przygotować się do 

życia w warunkach współczesnego świata. Szczególnie zależy nam, aby uczeń szukał prawdy, otwierał się na dobro i budził w sercu 

najszlachetniejsze uczucia oraz szanował innych ludzi, ich życie, godność, mienie, przekonania i prawa. Nauczyciele we współpracy z rodzicami 
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stwarzają warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, zwracając szczególną uwagę na indywidualne zainteresowania i potrzeby, a także 

możliwości psychofizyczne. Zapewniają chętnym uczniom udział w zajęciach rekreacyjnych w szkole, podczas wakacji i ferii zimowych. 

Posiadamy wielofunkcyjne boisko szkolne, salę gimnastyczną i plac zabaw. 

W naszej ofercie posiadamy ciekawe zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania uczniów. Promujemy ekologię, współdziałamy 

z instytucjami proekologicznymi. Stawiamy na zdrowy tryb życia, promujemy sport, rozwijamy talenty. 

Obiektem działań profilaktycznych jest całe środowisko szkolne. Profilaktyka to proces wspierający zdrowie psychiczne i fizyczne poprzez 

pomoc potrzebną uczniowi do konfrontacji ze złożonymi, stresującymi warunkami życia oraz towarzyszenie mu  w zdobywaniu wiedzy 

o zagrożeniach dla zdrowia oraz nabywaniu umiejętności przeciwdziałania tym zagrożeniom, a także umożliwienie mu osiągania 

satysfakcjonującego, społecznie akceptowanego życia. 

Nasi uczniowie biorą udział w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych. Współpraca z rodzicami jest mocną stroną naszej szkoły. Rodzice 

biorą czynny udział w życiu szkoły. 

II Misja szkoły 

,,Nie zmuszaj dzieci do aktywności, lecz wyzwalaj ich aktywność. Nie każ myśleć, lecz twórz warunki do myślenia. Nie 

żądaj, lecz przekonaj. Pozwól dziecku pytać i powoli rozwijaj jego umysł tak, aby samo chciało wiedzieć”. 

 

Janusz Korczak 

 

W naszej szkole uczniowie realizując swoje talenty i biorąc aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych, czują się bezpiecznie i mają poczucie 

własnej wartości. 
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III Wizja szkoły 

Jesteśmy szkołą, która: 

1 Zapewnia poczucie własnej wartości i bezpieczeństwa. 

2 Pomaga uczniom w pełnym rozwoju ich talentów, pasji i zdolności. 

3 Pozyskuje środki finansowe na stworzenie uczniom i nauczycielom jak najlepszych warunków pracy. 

4 Dba o zagospodarowanie czasu wolnego poprzez organizowanie zajęć pozalekcyjnych. 

5 Uczy korzystania z współczesnych środków komunikowania się i pozyskania informacji. 

6 Przygotowuje uczniów do przyszłego życia tak, aby wiedzieli co jest dobre, znali zasady relacji społecznych, szanowali siebie i 

innych, byli mądrymi i szczęśliwymi ludźmi. 

 

IV Cele i zadania szkoły w zakresie działań wychowawczych, profilaktycznych i pomocy psychologiczno – 

pedagogicznej 

1 Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz programu wychowawczo - profilaktycznego koncentrując się na 

prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. 

2 Szkoła stwarza warunki do komplementarnego rozwoju uczniów, uwzględniając ich indywidualne zainteresowania i potrzeby, a 

także ich możliwości psychofizyczne. 

3 Szkoła wspomaga wychowawczą rolę rodziny. 
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Zadania szkoły jako środowiska wychowawczego 

1 Przekazywanie uczniom wiadomości i umiejętności umożliwiających samopoznanie, samokontrolę, samoocenę oraz samodzielne 

podejmowanie działań w celu doskonalenia funkcjonowania. 

2 Wspieranie rozwoju moralnego i kształtowanie hierarchii wartości. 

3 Kształtowanie poczucia własnej wartości. 

4 Kultywowanie wydarzeń historycznych związanych ze szkołą i środowiskiem lokalnym, oraz tradycji i obyczajów szkolnych. 

5 Udzielanie pomocy i wsparcia rodzinie w pełnieniu swojej funkcji. 

6 Uświadomienie uczniom znaczenia więzi rodzinnej i przynależności do rodziny. 

7 Kształtowanie poczucia współodpowiedzialności za szkołę. 

8 Wdrażanie do samorządności i wychowania w duchu demokracji. 

9 Wyposażenie uczniów w wiedzę i umiejętności umożliwiające korzystanie z dóbr kultury i nauki. 

10 Rozbudzanie zainteresowań otaczającym światem poprzez ukazywanie procesów w nim zachodzących. 

11 Wyrabianie umiejętności samodzielnego myślenia i kreatywności. 

12 Umacnianie poczucia współodpowiedzialności za zespół klasowy i społeczność szkolną. 

13 Pomoc w rozwiązywaniu trudnych dla ucznia problemów przez tworzenie przyjaznej atmosfery współpracy. 

14 Umożliwienie udziału w konkursach lokalnych, krajowych i zagranicznych. 

 

Zadania szkoły w zakresie działań profilaktycznych 

1 Kreowanie zdrowego, bezpiecznego i przyjaznego środowiska szkoły. 

2 Zapobieganie problemom i sytuacjom problemowym uczniów oraz wspieranie w sytuacjach kryzysowych. 

3 Promowanie zdrowego stylu życia wśród uczniów. 

4 Propagowanie postawy otwartości na drugiego człowieka poprzez działania charytatywne i wolontariat. 
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5 Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci internetowej poprzez edukacje o prawach człowieka. 

6 Kształtowanie umiejętności uczniów pozwalających na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku cyfrowym, poprzez warsztaty 

tematyczne dla uczniów i rodziców. 

7 Poszerzanie wiedzy na temat uzależnień od substancji psychotropowych oraz usprawnienie umiejętności rozpoznawania przejawów 

zachowań ryzykownych wśród młodzieży. 

8 Uświadomienie zagrożeń związanych z okresem dorastania oraz podnoszenie wiedzy na temat prawidłowości rozwoju i zaburzeń 

zdrowia psychicznego. 

9 Uświadomienie konsekwencji prawnych związanych z naruszeniem przepisów ustawy  o przeciwdziałaniu narkomanii oraz 

procedur postępowania obowiązujących w sytuacjach zagrożenia uzależnieniami. 

10 Usprawnienie umiejętności dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb 

rozwojowych i edukacyjnych uczniów. 

11 Doskonalenie umiejętności zawodowych nauczycieli w zakresie realizacji szkolnej interwencji profilaktycznej. 

12 Podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole poprzez współpracę z instytucjami (Komenda Policji, Straż Miejska, Straż Pożarna, 

Ratownicy Medyczni, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodek Pomocy Społecznej). 

 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna 

1. Diagnozowanie środowiska ucznia. 

2. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia. 

3. Rozpoznawanie przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych. 

4. Wspieranie ucznia z wybitnymi uzdolnieniami. 

5. Podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego. 

6. Wspieranie uczniów w dokonywaniu wyboru kierunku dalszego kształcenia oraz udzielaniu informacji w tym zakresie. 
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7. Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizowanych przez nich programów do 

indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się. 

8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych. 

Szkoła udziela pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniom w formie: 

− zajęć dydaktyczno – wyrównawczych; 

− indywidualnej pracy z uczniem; 

− zajęć korekcyjno - kompensacyjnych; 

− zajęć terapeutyczno – edukacyjnych; 

− zajęć rewalidacyjnych; 

− zajęć logopedycznych; 

− pracy z uczniem zdolnym; 

− poradnictwa dla uczniów; 

− poradnictwa, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli. 

 

Zadania szkoły w zakresie pomocy psychologiczno - pedagogicznej realizowane są we współpracy z rodzicami, nauczycielami i innymi 

pracownikami szkoły, poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym poradnią specjalistyczną. 

 

V Prawa i obowiązki uczniów 

Uprawnienia ucznia 

1. Udział w działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej i samorządowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami 

organizacyjnymi w porozumieniu z dyrektorem szkoły. 
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2. Korzystanie ze szkolnej oferty zajęć pozalekcyjnych, wybór kół przedmiotowych, zainteresowań i innych zajęć pozalekcyjnych, odbywania ich 

w pomieszczeniach szkolnych, korzystając ze sprzętu i pomocy naukowych, jakimi dysponuje Szkoła. 

3. Uzyskanie dodatkowej pomocy i oceny postępów w nauce w terminach uzgodnionych z nauczycielem, zwłaszcza jeśli uczeń napotkał na 

trudności w nadrobieniu materiału. 

4. Uczestnictwo w wycieczkach turystycznych i przedmiotowych. 

5. W razie uczestnictwa w całodniowych lub kilkudniowych zajęciach, wycieczkach, wyjazdach organizowanych przez szkołę uczniowie 

korzystają z przywileju zwolnienia z odpytywania w następnym dniu. 

6. Poinformowanie, co najmniej z tygodniowym wyprzedzeniem, o terminie pisemnego sprawdzianu wiadomości, przy czym sprawdzian taki może 

odbyć się raz w ciągu jednego dnia i nie więcej niż 2 razy w tygodniu. 

7. Nieprzygotowanie do zajęć bez podania przyczyny zgodnie z ocenianiem przedmiotowym, fakt ten zgłasza przed zajęciami. 

8. W razie co najmniej tygodniowej nieobecności na zajęciach z powodu choroby uczeń ma jeden tydzień na uzupełnienie zaległości z lekcji, na 

których nie był obecny. 

9. Uczeń może zgłaszać swoje propozycje odnośnie organizacji zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych, imprez szkolnych i uroczystości u wychowawcy 

klasy, nauczyciela oraz dyrektora szkoły. 

10. W elektronicznym dzienniku losowany jest codziennie jeden numer z dziennika, który zwalnia ucznia z odpowiedzi na lekcji jeśli uczeń jest 

nieprzygotowany do zajęć ( przywilej dotyczy jedynie krótkich odpowiedzi i niezapowiedzianych kartkówek, nie dotyczy zadań klasowych i 

zapowiedzianych sprawdzianów). 

 

Obowiązki ucznia 

Uczeń ma obowiązek: 

1. Zachowania się w każdej sytuacji w sposób godny młodego Polaka, przestrzegania postanowień zawartych w Statucie Szkoły oraz wszystkich 

regulaminach. 
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2. Systematycznie i punktualnie przybywać na zajęcia lekcyjne oraz aktywnie w nich uczestniczyć podobnie jak w życiu Szkoły. 

3. Systematycznie przygotowywać się do zajęć, odrabiać prace polecone przez nauczyciela do wykonania w domu. 

4. W czasie zajęć lekcyjnych zachować należytą uwagę, nie rozmawiać z innymi uczniami w czasie prowadzenia wykładu przez nauczyciela, 

zabierać głos, gdy zostanie do tego upoważniony przez nauczyciela. 

5. Usprawiedliwić nieobecność na zajęciach szkolnych: 

5a Usprawiedliwienie uczeń zobowiązany jest przedłożyć do tygodnia od zakończenia absencji; 

5b Usprawiedliwienie powinno być sporządzone przez rodzica (prawnego opiekuna) w formie pisemnej i umieszczone w zeszycie informacji 

ucznia, dokonane osobiście przez rodzica (prawnego opiekuna) lub dokonane w formie pisemnej i przesłane przez aplikację Wiadomości w 

Dzienniku Elektronicznym . 

6. Okazywać szacunek rodzicom, nauczycielom oraz innym pracownikom Szkoły, podporządkowania się zaleceniem i zarządzeniom Dyrektora 

Szkoły, Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, poszczególnych nauczycieli oraz ustaleniom samorządu klasowego i szkolnego. 

7. Dbania o piękno mowy ojczystej; 

8. Dbania o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz swoich kolegów – uczniom zabrania się palenia tytoniu, picia alkoholu, używania narkotyków, 

dopalaczy oraz innych środków odurzających; 

9. Podczas przerw międzylekcyjnych przebywać na korytarzach lub boisku szkolnym pod opieką nauczyciela dyżurującego; 

10. Nie używać na terenie Szkoły telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych; 

11. Unikania wszelkich działań agresywnych skierowanych do innych osób, używania wulgarnych słów, zwrotów i gestów; 

12. Poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy korespondencji; 

13. Dbać o schludny wygląd oraz odpowiedni ubiór na uroczystościach szkolnych (biała bluzka, koszula, czarne lub granatowe spodnie/spódnica); 

14. Troszczenie się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku na terenie Szkoły, ma obowiązek 

przynoszenia obuwia zmiennego; 

15. Wraz z rodzicami ponieść odpowiedzialność materialną za zniszczone mienie Szkoły, rodzice zobowiązani są osobiście naprawić zniszczone 
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mienie albo pokryć koszty związane z jego naprawą lub zakupem; 

16. Podczas korzystania ze sprzętu i pomieszczeń szkolnych do przestrzegania ogólnych zasad BHP, regulaminów znajdujących się w pracowniach 

oraz instrukcji obsługi urządzeń. 

 

VI System nagród i kar 

1. Uczeń może być nagradzany za: 

− rzetelną naukę i wzorowe zachowanie; 

− wybitne osiągnięcia; 

− pracę na rzecz Szkoły i środowiska; 

− dzielność i odwagę. 

2. Przyjmuje się następujące nagrody dla uczniów: 

− pochwała przez wychowawcę w obecności zespołu klasowego z odnotowaniem dodatnich punktów wg regulaminu oceniania zachowania; 

− pochwala przez Dyrektora Szkoły na apelu szkolnym, akademii, zebraniu ogólnym z rodzicami; 

− dyplom za udział w konkursach szkolnych i pozaszkolnych; 

− nagroda książkowa (lub rzeczowa) za udział w konkursach przedmiotowych i konkursach ogólnoszkolnych; 

− nagroda książkowa w klasie III za osiągnięte wysokie wyniki w nauce oraz postawę godna naśladowania lun za inne osiągnięcia, a w klasach 

I, II dyplomy ukończenia oddziału; 

− nagroda książkowa w klasach IV-VIII  za osiągnięte wyniki w nauce (średnia ocen co najmniej 4,75 i  bardzo dobre zachowanie); 

− nagrody książkowe lub rzeczowe za reprezentowanie Szkoły w zawodach sportowych na szczeblu rejonowym i wojewódzkim; 

− świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią co 

najmniej 4,75 i oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania; 
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− szczególne osiągnięcia odnotowuje się na świadectwie szkolnym; 

− wizualizacja osiągnięć na stronie internetowej oraz w gazetce dla rodziców; 

− List Gratulacyjny dla rodziców na koniec klasy ósmej; 

− nagroda Absolwenta Roku przyznawana przez Burmistrza Pszczyny, 

− inne (wycieczka, nagroda rzeczowa, wyjście do kina itp.). 

3. Za nieprzestrzeganie postanowień zawartych w Statucie Szkoły, regulaminach i zarządzeniach Dyrektora uczeń może otrzymać następujące 

kary: 

− upomnienie wychowawcy klasy lub innego nauczyciela; 

− upomnienie ustne wychowawcy wobec klasy; 

− upomnienie pisemne wychowawcy lub innego nauczyciela; 

− wezwanie rodziców (prawnych opiekunów) do Szkoły; 

− nagana Dyrektora Szkoły w obecności rodziców (prawnych opiekunów), wychowawcy lub pedagoga; 

− zawieszenie prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych, dyskotekach, wycieczkach pozbawienie dodatkowych uprawnień na określony 

czas; 

− przeniesienie do innej Szkoły za zgodą Kuratora Oświaty; 

− na wniosek Dyrektora Szkoły uczeń może być przeniesiony przez Kuratora Oświaty do innej szkoły, gdy: 

a) regularnie łamie przepisy szkolne, 

b) dopuścił się kradzieży, 

c) stosuje przemoc fizyczną wobec uczniów Szkoły zagrażającą zdrowiu i życiu, 

d) regularnie wagaruje, 

e) używa i rozprowadza środki uzależniające oraz działa deprawująco na zespół rówieśników. 
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4. Nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

5. O zastosowanych karach szkoła (wychowawca) informuje rodziców (prawnych  opiekunów) ucznia. 

6. Od przydzielonej kary przysługuje rodzicom pisemne odwołanie do wychowawcy klasy (instancji nakładającej tę karę) w terminie 7 dni od 

chwili powiadomienia. W przypadku nieuwzględnienia odwołania rodzic może odwołać się do 7 dni od dnia interwencji u wychowawcy do 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni powiadamia rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania. 

7. Od decyzji dyrektora szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 

prowadzącego Szkołę. 

8. Nie wolno stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą ucznia. 

9. O zastosowanych karach szkoła (wychowawca) informuje rodziców (prawnych  opiekunów) ucznia. 

10. Od przydzielonej kary przysługuje rodzicom pisemne odwołanie do wychowawcy klasy (instancji nakładającej tę karę) w terminie 7 dni od 

chwili powiadomienia. W przypadku nieuwzględnienia odwołania rodzic może odwołać się do 7 dni od dnia interwencji u wychowawcy do 

dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły w terminie 14 dni powiadamia rodziców o sposobie rozpatrzenia odwołania. 

11. Od decyzji dyrektora szkoły, w zależności od rodzaju sprawy, przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub 

prowadzącego szkołę. 

VII Tradycja szkolna 

1 Szkoła posiada swoje logo, które umieszczone jest na papierze firmowym, dokumentach szkolnych i na stronie internetowej. 

2 Jako tradycję szkolną przyjmuje się: 

− Pasowanie na ucznia klasy I; 

− Dni z Profilaktyką; 

− Koncert Świąteczny; 

− Pożegnanie klasy VIII; 
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− Obchody Patrona Szkoły; 

− Piknik Rodzinny; 

− Dzień Sportu. 

 

 

VIII Ogólne założenia programu wychowawczo – profilaktycznego 

Założenia programu wychowawczo - profilaktycznego 

 Program wychowawczy szkoły został opracowany w oparciu o nową Podstawę Programową, uwzględniając założenia wychowawcze dla 

klas I – VIII. Realizowany jest przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, wychowawców klas IV – VIII, nauczycieli poszczególnych 

przedmiotów, pedagoga szkolnego, psychologa, pielęgniarkę szkolną, dyrekcję oraz innych zaproszonych specjalistów. Program wychowawczy 

realizowany jest w trakcie zajęć dydaktycznych, wychowawczych, pozalekcyjnych, wycieczek, uroczystości i imprez szkolnych. 

Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest: 

1 Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim 

tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów 

2 Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów 

3 Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie. 

 Nasza szkoła kładzie szczególny nacisk na praktyczne przełożenie zdobytej przez uczniów wiedzy. Chcemy, aby poznawane treści były 

wykorzystywane w życiu codziennym. Staramy się wprowadzać jak najwięcej metod aktywizujących podczas wszystkich zajęć. 

 Dbamy o poszanowanie godności dziecka, zapewniamy przyjazne, bezpieczne warunki nauki i zabawy, rozwijanie samodzielności oraz 
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odpowiedzialności za siebie i najbliższe otoczenie, rozwijanie swoich zainteresowań. 

Rozwijamy cechy osobowości dziecka konieczne do aktywnego i etycznego uczestnictwa w życiu społecznym. 

 

Naszym zadaniem jest: 

1 Koncentrowanie się na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się. 

2 Kształtowanie postaw moralnych, obywatelskich i patriotycznych w oparciu o normy etyczne i przyjęty system wartości. 

3 Przygotowanie do właściwego pełnienia ról społecznych. 

4 Kształtowanie odpowiednich postaw moralnych i tolerancji wobec zachowań innych ludzi. 

5 Tworzenie życzliwej, serdecznej i rodzinnej atmosfery w szkole, wzajemnego szacunku, tolerancji, pozytywnej samooceny uczniów, 

nauczycieli i pracowników szkoły. 

6 Integrowanie zespołów klasowych. 

7 Kształtowanie właściwych wzajemnych postaw rodziców i dzieci. 

8 Włączanie całej społeczności szkolnej do współdecydowania o sprawach Szkoły. 

9 Kształtowanie zasad bezpieczeństwa. 

10 Przygotowanie uczniów do przestrzegania zasad higieny w okresie pandemii Covid – 19 na terenie szkoły. 

 

 

 

 

 

 

IX Plan działań wychowawczo - profilaktycznych 
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Wartości wychowawcze 

i profilaktyczne 
Cele Zadania do realizacji 

1. Wspólnota szkolna 

Przygotowanie uczniów do 

rozumienia zasad partnerstwa 

między uczniami, nauczycielami, 

rodzicami, społecznością lokalną. 

− gry i zabawy integracyjne; 

− imprezy klasowe, wycieczki; 

− uroczystości klasowe i szkolne (ślubowanie klas pierwszych, święto 

patrona szkoły, dzień chłopaka, dzień kobiet); 

− organizowanie uroczystości związanych z tradycją i kulturą (Andrzejki, 

Mikołajki, Jasełka, Bal Karnawałowy, Dzień Babci i Dziadka, Tradycje 

Wielkanocne, Święto Mamy i Taty); 

− Dzień Sportu; 

− wspólne wyjazdy uczniów, nauczycieli i rodziców; 

− współpraca z pobliskimi szkołami – organizacja międzyszkolnych 

konkursów; 

− dbałość o estetykę klasy i znajdujące się tam przedmioty oraz cały teren 

szkoły; 

− wdrażanie do przestrzegania Statutu Szkoły. 

2. Tolerancja 

Opracowanie norm i reguł 

obowiązujących w klasie, szkole 

i poza szkołą. 

 

Kształtowanie pozytywnych 

postaw i tolerancji wobec różnych 

poglądów i osób. 

 

Wdrażanie do współpracy jako 

formy zapobiegania zachowaniom 

agresywnym. 

− umowy klasowe dotyczące zasad współpracy w klasie; 

− ustalenie zasad obowiązujących w szkole; 

− rozwijanie poczucia odpowiedzialności za sprawy klasy i szkoły; 

− wyrabianie nawyków autokontroli; 

− nauka elementów języka migowego i alfabetu palcowego (solidarność i 

nauka postaw tolerancji dla osób niedosłyszących i niesłyszących) 

− rozwijanie umiejętności pracy w grupie i dobrego komunikowania się, 

− opracowanie systemu nagród za dobre zachowanie; 

− udział w imprezach kulturalnych organizowanych w szkole i poza nią; 

− wewnątrzszkolne zasady oceniania zachowania uczniów; 

− pogadanki, dyskusje z dziećmi; 

− zabawy integracyjne: Międzynarodowy Dzień Kropki (święto 

kreatywności odwagi i zabawy) 
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− inscenizacje przygotowane przez uczniów, obrazujące właściwe 

zachowanie w różnych sytuacjach – Drama; 

− regularne zajęcia z pedagogiem szkolnym; 

− wskazywanie właściwych postaw wobec siebie i innych ludzi; 

− nabywanie umiejętności słuchania innych i wyrażania swojego zdania; 

− uwrażliwienie uczniów na potrzeby innych; 

− uczenie pozytywnego nastawienia – apel z okazji Dnia Tolerancji 

− wspólne analizowanie różnorodnych zachowań; 

− zajęcia pomagające w nabywaniu umiejętności radzenia sobie 

w trudnych sytuacjach; 

− wolontariat szkolny: 

• Góra Grosza, 

• zbiórka nakrętek na rzecz różnych fundacji, 

• biegi charytatywne, 

• pomoc dla schroniska,  

• zbiórka żywności, 

• zbiórka środków opatrunkowych, 

• WOŚP, 

• Marzycielska Poczta, 

• sprzedaż kalendarzyków na cele charytatywne 

• zbiórki żołędzi, kasztanów dla Zagrody Żubrów w Pszczynie 

− uświadomienie, że wszelkie zjawiska przemocy są naruszeniem dóbr i praw 
człowieka; 

− wyjaśnienie pojęć agresji słownej, fizycznej i psychicznej oraz przyczyn ich 
stosowania; 

− warsztaty przeciwko agresji wśród dzieci; 

− organizowanie klasowych i szkolnych imprez (w tym Dni z profilaktyką),  
spotkań, wyjść. 

3. Wspieranie dziecka i jego 

rodziny 

Ukazywanie nadrzędnej roli 

rodziny w życiu człowieka. 

 

− poznanie praw i obowiązków dziecka oraz rodziców; 

− udział rodziców w uroczystościach szkolnych; 

− wspólne działania rodziców i dzieci; 
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Wyrównywanie szans 

edukacyjnych oraz rozwoju 

społecznego. 

 

 

− wskazywanie wpływu atmosfery rodzinnej na funkcjonowanie dziecka; 

− wspieranie rodziców w procesie wychowawczym- spotkania 

z psychologiem, pedagogiem, spotkania nauczycieli z rodzicami; 

− usprawnienie przepływu informacji pomiędzy szkołą a rodziną: 

dziennik elektroniczny, strona internetowa szkoły, stałe kontakty 

telefoniczne, używanie w młodszych klasach programu ClassDojo; 

− dostarczanie aktualnych informacji na temat skutecznych sposobów 

przeciwdziałania w używaniu środków i substancji psychotropowych, 

środków zastępczych, nowych substancji psychoaktywnych: gazetka 

dla rodziców, gazetki ścienne, prezentacja multimedialna; 
− objęcie ucznia opieką specjalistyczną, diagnoza, terapia, zajęcia zgod-

nie z potrzebą ucznia; 

− wsparcie materialne ucznia i jego rodziny. 

4. Patriotyzm 

Wyrabianie szacunku dla tradycji 

szkolnych, regionalnych 

i państwowych. Rozwijanie 

zainteresowania kulturowymi 

wartościami regionu. Wpajanie 

szacunku dla symboli 

narodowych. 

− organizowanie przez uczniów uroczystości dotyczących ważnych 

wydarzeń: 

• święto patrona szkoły, 

• święto edukacji narodowej, 

• apel z okazji dnia niepodległości, 

• obchody święta konstytucji 3 maja; 

− zapoznanie z historią naszego miasta, regionu i państwa; 

− zapoznanie uczniów z symbolami narodowymi i państwowymi – godło, 

hymn, pieśni patriotyczne; 

− wycieczki krajoznawczo-turystyczne; 

− samorządność podstawą demokracji-działalność samorządu klasowego, 

uczniowskiego; 

− wdrażanie do rozumienia pojęć: tolerancja, prawo, obowiązek, godność 

i duma narodowa; 

− poznanie kultur i tradycji innych narodów; 

− dbamy o miejsca pamięci narodowej, groby poległych żołnierzy; 

− lokalne miejsca pamięci narodowej; 

− udział w uroczystościach szkolnych związanych z obchodami rocznic 
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− uczestniczenie w „Międzynarodowym Projekcie – Piękna nasza Polska 

cała”. 

5. Poznawanie siebie 
Praca nad podnoszeniem wiary 

w siebie. 

− tworzenie klasowych zasad pochwał; 

− udział w zajęciach pozalekcyjnych; 

− udział w konkursach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych; 

− angażowanie do pracy na rzecz szkoły; 

− kształtowanie u uczniów postawy sprzyjających dalszemu rozwojowi 

indywidualnemu i społecznemu; 

− poznawanie swoich słabych i mocnych stron; 

− umiejętność oceny własnego postępowania; 

− budowanie właściwej hierarchii wartości; 

− realizacja zajęć z wychowawcą – trening asertywności, ćwiczenie em-

patii, ćwiczenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej 
− cykl wychowawczy ,,Listy od Hani i Henia”- listy  od Hani i Henia 

kształtują właściwe postawy społeczne – dzieci uczą się rozumieć i wy-

rażać emocje, komunikować i współpracować w grupie; praca wg. 

planu daltońskiego zaspokaja potrzebę dziecięcej aktywności, rozwija 

kreatywność, samodzielność, poczucie odpowiedzialności i umiejętno-

ści współpracy; 
− dla rodziców: cykl wykładów drukowanych bądź przesyłanych drogą 

elektroniczną skorelowany z tematami listów opracowanych na lek-

cjach(o wartościach, emocjach, porady dla rodziców, polecane lektury 

rozwijające temat) 

6. Odpowiedzialność 
Przygotowanie uczniów do życia 

w świecie. 

− ukazywanie różnych aspektów życia społecznego wraz z jego 

zagrożeniami; 

− zajęcia w klasach na temat przestrzegania zasad higieny w okresie 

pandemii Covid-19 na terenie szkoły 

− udział w Wojewódzkiej akcji informacyjno-edukacyjnej pt. 

„Wirusoochrona” przeznaczona dla uczniów klas I -III 

− wdrażanie postaw asertywnych; 
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− uczymy się systematycznego przygotowywanie się do zajęć (nie 

ściągamy, nie odpisujemy); 

− pogadanki z wychowawcą; 

− zajęcia z psychologiem; 

− zapoznanie z prawami do spraw nieletnich; 

− pomoc w określaniu i nazywaniu uczuć, stanów psychicznych 

i radzeniu sobie ze stresem; 

− umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych; 

− poznajemy prawa i obowiązki ucznia; 

− zapoznajemy się z prawami dziecka oraz rolą rzecznika praw dziecka; 

− uczymy się mówić prawdę nawet w sytuacjach dla siebie 

niekorzystnych; 

− ponosimy odpowiedzialność za słowa i czyny. 
− Plan Daltoński: to idea, styl pracy, organizacji grupy oparty na czterech 

podstawowych filarach: samodzielności, odpowiedzialności, współ-

pracy i refleksji. 

7. Wrażliwość kulturowa 
Rozwijanie wrażliwości na kulturę 

i sztukę. 

− organizowanie wycieczek do kin, teatrów, muzeów, galerii; 

− udział w najciekawszych wydarzeniach kulturalnych regionu; 

− udział w konkursach artystycznych i teatralnych szkolnych 

i pozaszkolnych;  

− udział w przeglądzie inscenizacji teatralnych „O tort Baby Jagi”; 

− wyrabianie krytycznego i refleksyjnego stosunku do mediów; 

− przygotowanie uczniów do świadomego wyszukiwania, 

selekcjonowania i wykorzystywania informacji; 

− uwrażliwienie na piękno literatury – wizyty w bibliotece, organizowa-

nie szkolnej biblioteki, konkursy literackie; 

− kształtowanie poprawności językowej u uczniów 

8. Zdrowy styl życia 

Kształtowanie nawyków 

zdrowego, aktywnego trybu życia 

i wypoczynku. Nabywanie 

− omawianie zasad przestrzegania higieny osobistej i higieny pracy 

umysłowej, dbania o swój wygląd zewnętrzny; 

− organizowanie lekcji gotowania; 
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umiejętności życia w zgodzie 

z przyrodą. 
− propagowanie zdrowego trybu życia- działania szkolne i klasowe: 

zdrowe śniadanie w szkole, sałatka ułamkowa; 

− uwrażliwienie na rolę aktywności ruchowej - zajęcia z nauczycielem 

WF: 

• udział w czwartkach lekkoatletycznych, 

• udział w Międzyszkolnych Zawodach Sportowych: 

- Lekkoatletyka, biegi, 

- Narciarstwo; 

− zajęcia dotyczące zdrowego odżywiania – realizowane przez 

pielęgniarkę szkolną, wychowawcę klasy, zaproszonych gości; 

− udział w Europejskim Programie: Owoce w Szkole, Mleko w Szkole; 

− zwrócenie uwagi nauczycieli na konieczność prawidłowej postawy 

podczas siedzenia w ławce; 

− promowanie zdrowego stylu życia przez właściwą organizację czasu 

wolnego: 

• rajdy górskie, 

• Szkolne Dni z Profilaktyką, 

• zajęcia pozalekcyjne, 

• wycieczki klasowe; 

− poznajemy techniki relaksacyjne 

− ćwiczenia wizualizacyjne 

− ćwiczenia prawidłowego toru oddechowego 

− wizualizacja,  masaż-mini wykład, warsztaty 
− udział klas VIII w warsztatach prowadzonych przez pracowników PPP na te-

mat: „Metody radzenia sobie ze stresem przed egzaminacyjnym” 

− udział rodziców w prelekcji na temat: „Izolacja- jak wrócić do normy”(prowa-
dzący: pracownicy PPP) 

− udział klas VII w Kampanii „Znamię! Znam je?” celem zachęcenia do regular-
nego badania skóry oraz przestrzegania zasad ochrony przed czerniakiem 

− kontynuacja kampanii zdrowia psychicznego pod hasłem 



22 

 

9. Ekologia 
Kształtowanie postaw 

ekologicznych. 

− uczestniczenie w akcjach ekologicznych na ternie naszego miasta; 

− udział w akcji  

- Sprzątanie świata; 

− uwrażliwienie uczniów na konieczność segregowania śmieci; 

− dostrzeganie cech różniących środowiska czyste ekologicznie 

i zdegradowane; 

− gazetki tematyczne, 

− dzień z Ekologią; 

− realizacja innowacji metodycznej „Widzę-doświadczam-rozu-

miem”(doświadczenia, obserwacja środowiska przyrodniczego, rozwi-

janie zainteresowań przyrodniczych, wypoczynek w naturalnym środo-

wisku) 

10. Bezpieczeństwo w szkole 
Kształtowanie zachowań 

bezpiecznych dla siebie i innych. 

− opieka nad uczniami, przestrzeganie zasad bezpieczeństwa; 

− zapewnienie opieki podczas zajęć dydaktycznych, a także 

pozalekcyjnych, w czasie przerw, podczas zajęć poza terenem szkoły, 

również w trakcie wycieczek organizowanych przez szkołę; 

− zapoznanie uczniów z zasadami bezpiecznego poruszania się po 

drogach; Spotkania z Policjantem w klasach I -III 

− znajomość podstawowych znaków drogowych i zasad ruchu 

drogowego; 

− przygotowanie do egzaminu na kartę rowerową; 

− pogadanki, dyskusje; 

− omówienie regulaminu sal lekcyjnych oraz uwrażliwienie uczniów na 

ich przestrzeganie; 

− zapoznanie uczniów z bezpiecznym użytkowaniem komputerów; 

− omówienie zasad bezpieczeństwa podczas zajęć wychowania 

fizycznego; 

− spotkania z pielęgniarką; 

− omówienie z uczniami zasad pierwszej pomocy, warsztaty z pierwszej 

pomocy, apel, konkurs; 
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− przeprowadzenie próbnych alarmów przeciwpożarowych, zapoznanie 

uczniów z drogą ewakuacyjną szkoły; 

− stosowanie w szkole zasad BHP; 

− spotkania z policjantem w ramach warsztatów dla uczniów klas IV – 

VIII  

− dbanie o bezpieczne zachowania uczniów poprzez przestrzeganie 

regulaminu zachowania uczniów 

11. Kultura osobista 

Kształtowanie nawyków 

kulturalnego zachowania, 

umiejętności współżycia w grupie 

społecznej i rodzinie zgodnie 

z obowiązującymi normami 

i regułami. 

 

Poszanowanie godności osobistej, 

nietykalności cielesnej i 

wyrabianie szacunku dla innych 

− uczymy się kulturalnego zachowania w różnych sytuacjach życiowych: 

•  sporządzamy kontrakty dobrego zachowania, 

•  przygotowujemy krótkie inscenizacje przedstawiające sytuacje 

dobrego zachowania, prezentacje na apelach szkolnych, 

• wybieramy najsympatyczniejszego i najkulturalniejszego ucznia 

naszej szkoły; 

− wpajamy uczniom aby pamiętali: 

• o słowach: proszę, dziękuję, przepraszam, 

• o witaniu i żegnaniu się z innymi, 

• osobę dorosłą wchodzącą do klasy witamy wstając z miejsc; 

− wdrażamy uczniów do zachowań kulturalnych w różnych sytuacjach 

społecznych: szkoła, rodzina, środki komunikacji publicznej, instytucje 

użyteczności publicznej, imprezy szkolne, wycieczki i inne, 

kształtowanie umiejętności zachowania się wobec pracowników 

szkoły; 

− eliminowanie wulgarnych zachowań uczniów, 

− uczymy odnoszenia się do siebie z szacunkiem (życzliwość, 

zrozumienie): 

• nie skarżymy, 

• nie przezywamy się, 

• nie używamy wulgaryzmów, 

• używamy form grzecznościowych; 

− poznawanie siebie, dostrzeganie różnic i cech indywidualnych osób; 

− dostrzeganie konsekwencji złych zachowań; 
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− poszanowanie godności kolegów; 

− szacunek dla  pracy i jej wytworów; 

− wydawanie sądów i ich uzasadnienie; 

− rozpoznajemy podstawowe wartości ogólnoludzkie: prawda, dobro, 

piękno, 

13. Profilaktyka uzależnień 

Wskazywanie ujemnych skutków 

nałogów (papierosy, alkohol, 

narkotyki, środki psychoaktywne, 

lekarstwa). Działania 

profilaktyczne zapobiegające 

nałogom. 

− realizacja programów „Smak życia, czyli debata o dopalaczach” dla 

kl. VIII oraz „Bieg po zdrowie” dla kl. IV, 

− realizacja programu rekomendowanego „Unplugged” 

− realizacja programu „Apteczka Pierwszej Pomocy Emocjonalnej” 

− poznajemy mechanizm, typy uzależnień i ich przyczyny oraz skutki dla 

zdrowia; 

− poglądy na temat papierosów,  alkoholu, narkotyków, środków 

psychoaktywnych, stosowania lekarstw; 

− uczymy się mówić ,,NIE” wtedy, gdy propozycja zagraża naszemu 

zdrowiu i życiu; 

− poznajemy zasady skutecznego odmawiania; 

− rozmawiamy o tym co nas nurtuje – cieszy, martwi i niepokoi; 

− budujemy klimat emocjonalny i więzi społecznej oraz organizujemy 

sytuacje integrujące klasę; 

− ogólne rozwijanie zachowań pro-zdrowotnych i  pro-społecznych; 

− gazetki ścienne na korytarzu szkolnym poświęcone zagadnieniom 

uzależnień, apele, inscenizacje, warsztaty profilaktyczne ,,Twój czas”; 

− plakat: adresy poradni, numery telefonów zaufania, adresy najbliższych 

ośrodków specjalistycznych w zakresie leczenia uzależnień, 
− wykorzystywanie filmów edukacyjnych podczas godzin wychowaw-

czych. 

 

14. Umiejętność zdobywania wiedzy 

Kształtowanie umiejętności 

poszukiwania informacji i poszerzania 

wiedzy. 

− stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju osobistego uczniów: 

• wykorzystanie pracowni komputerowej w trakcie procesów lekcyjnych 
i pozalekcyjnych, 

• korzystanie z pracowni przedmiotowych, 

• wykorzystanie zasobów biblioteki, szkolnej, multimediów i Internetu, 
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• wykorzystanie platformy edukacyjnej 

• posługiwanie się narzędziem do tworzenia planów graficznych - Canva 

15. Media oraz Internet a rozwój 

dziecka 

Kształtowanie postaw właściwego 

korzystania z technologii 

informacyjnej 

− projekcje filmów Sieciaki.pl 3...2...1... Internet, www.dbi.pl, spoty filmowe, 
apel, plakaty, gazetka; 

− zajęcia w klasach na temat zagrożeń w sieci z wykorzystaniem filmów 
profilaktycznych 

− zajęcia w klasach na temat właściwej organizacji czasu nauki i przyjemności 
oraz umiejętnego wykorzystania zasobów Internetu 

− zagrożenia w sieci – Cyberprzemoc – warsztaty dla rodziców przy współpracy 
z Policją; 

− zakaz korzystania przez ucznia z urządzeń multimedialnych  (telefony 
komórkowe, smartfony, tablety); 

− stosowanie procedur reagowania na Cyberprzemoc, 

− przekazanie informacji uczniom i ich rodzicom na temat konsekwencji 

prawnych związanych z naruszeniem przepisów dotyczących cyber-

przemocy. 

 

  

 

  

 

X Wizja absolwenta szkoły podstawowej 

Absolwent naszej szkoły jest: 

http://www.dbi.pl/
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− kreatywny, tolerancyjny, otwarty na świat; 

− kulturalny, odpowiedzialny, ciekawy świata i siebie, samodzielny; 

− uczciwy, aktywny, obowiązkowy; 

− komunikatywny, potrafi współpracować i działać w grupie; 

− umie promować zdrowy styl życia; 

− zna zagrożenia dla swojego zdrowia i potrafi ustrzec się przed uzależnieniami; 

− pielęgnuje tradycje regionu, szkoły, kraju. jest otwarty na europejskie wartości kultury; 

− zna wartości rodziny i swoje w niej miejsce; 

− dba o rzeczy własne i innych; 

− zna podstawy języka obcego i informatyki; 

− rozwija wrażliwość ekologiczną; 

− posiada umiejętności organizowania czasu wolnego; 

− szanuje dorosłych, młodszych, rówieśników; 

− nawykowo stosuje zwroty grzecznościowe; 

− potrafi pokonywać napotkanie trudności, umiejętnie radzi sobie z nimi. 

XI Strategia wychowawcza szkoły 

Szkoła opracowała strategię działań wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych wobec dzieci i młodzieży zagrożonych 

uzależnieniem, która uwzględnia w szczególności: 

1. Systematyczne prowadzenie w środowisku szkoły edukacji prozdrowotnej, promocji zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia 
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wśród dzieci i młodzieży, rodziców oraz nauczycieli; 

Działania w tym zakresie prowadzone są w ramach realizacji: 

− Szkolnego Programu Wychowawczo – Profilaktycznego; 

− zajęć edukacyjnych zgodnie z obowiązującą podstawą programową; 

− konkursów z zakresu edukacji prozdrowotnej; 

− imprez sportowych i rekreacyjnych; 

− akcji informacyjny. 

 

2. Opracowanie metod i form rozwijania działalności informacyjnej; 

− realizowanie konkursów i akcji profilaktycznych na terenie szkoły; 

− motywowanie uczniów do udziału w pozaszkolnych imprezach, akcjach i konkursach o tematyce profilaktycznej; 

− opracowywanie gazetek o tematyce profilaktycznej; 

− wykorzystanie filmów o tematyce profilaktycznej; 

− rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami mające na celu przekazywanie informacji na temat zagrożeń związanych ze środkami 

psychoaktywnymi; 

− opracowywanie i udostępnianie materiałów informacyjnych dotyczących zagadnień profilaktycznych dla uczniów, rodziców i nauczycieli. 

3. Określenie zadań wszystkich pracowników szkoły w zakresie pomocy dzieciom i młodzieży, zagrożonych uzależnieniem; 

Dyrektor szkoły: 

− realizuje zadania wynikające ze Statutu Szkoły 
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− monitoruje i odpowiada za realizację strategii działań wychowawczych, zapobiegawczych i interwencyjnych 

− na bieżąco informowany jest przez wychowawców, nauczycieli i innych pracowników szkoły o podejmowanych przez nich działaniach 

wynikających z realizacji strategii 

− podejmuje stosowne decyzje tak, aby każda interwencja była przeprowadzona z zachowaniem praw uczniów, jak i ich rodziców. 

Nauczyciele i wychowawcy klas: 

− realizują działania profilaktyczne i interwencyjne określone w Szkolnym Programie Wychowawczo – Profilaktycznym oraz w Planach Pracy 

Wychowawcy Klasowego; 

− systematycznie prowadzą edukację prozdrowotną, promocję zdrowia psychicznego i zdrowego stylu życia wśród uczniów na godzinach do 

dyspozycji wychowawcy, na zajęciach pozalekcyjnych, kołach zainteresowań; 

− realizują zagadnienia dotyczące zapobiegania narkomanii w ramach przedmiotów, których podstawy programowe uwzględniają te 

zagadnienia; 

− uczestniczą w kursach, szkoleniach i konferencjach z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów młodzieży oraz sposobów 

podejmowania wczesnej interwencji w sytuacjach zagrożenia uzależnieniem; 

− wykorzystują zdobytą wiedzę w pracy z uczniami i ich rodzicami informując o szkodliwości środków i substancji, których używanie łączy 

się z zagrożeniem bezpieczeństwa oraz może doprowadzić do uzależnienia; 

− dokonują diagnozy sytuacji wychowawczej, przejawów zachowań ryzykownych  uczniów swojej klasy. 

XII Osoby odpowiedzialne za realizacje programu 

− dyrektor szkoły, 

− wychowawcy, 

− nauczyciele, 
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− pedagog szkolny, 

− psycholog szkolny. 

 

XIII Ewaluacja programu 

Monitoring programu wychowawczo-profilaktycznego prowadzony jest na bieżąco przez dyrektora szkoły, wychowawców klasowych, 

pedagoga. Poddawany jest systematycznej ewaluacji i modyfikowany zgodnie z zaistniałymi sytuacjami, ma charakter otwarty. Ewaluacja 

programu dokonywana będzie na zakończenie każdego roku szkolnego. Bieżący monitoring i roczna ewaluacja pozwala na określenie mocnych i 

słabych stron podjętych oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych. 

Stosujemy następujące sposoby ewaluacji: 

− ankiety dla uczniów, rodziców, nauczycieli; 

− rozmowy z uczniami, rodzicami; 

− wywiad 

− analizę dokumentów; 

− obserwację i ocenę zachowań; 

− rozmowy z nauczycielami, pedagogiem szkolnym; 

− analiza wyników ewaluacji wewnętrznej. 
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Program Wychowawczo - Profilaktyczny został przyjęty uchwałą Rady Rodziców z dnia 

Z Programem Wychowawczo - Profilaktycznym zapoznany został Samorząd Uczniowski dnia 


